NEDELJA SVETE TROJICE (12.06.2022)
PREPLETANJE POSLANSTVA Jn 16,12–15

OD 12. DO 19. JUNIJA 2022 (23 - 2022)
NED.
Za +Likar, Gradišče 97
12.06.2022
10h cerkev Za prvoobhajance; za župljane
PON. sv. Anton Pad. 1930 cerkev +Olga in Ivan Vuga, Mohorini 29/B
TOR.
sv. Valerij
1930cerkev +Marija Rojc, Oševljek 19/A
SRD.
sv. Vid
1930 cerkev +Karla Pregelj, Žigoni 19 (30. dan)
SV. R Telo K 18h Gradišče Za župnijsko skupnost
ČET.
16.06.2022
1930 cerkev V zahvalo in priprošnjo (MP)
PET.
sv. Albert
1930 cerkev +Harij Mozetič, R. Podkraj 20
SOB.
sv. Gregor
1930 cerkev Za +Pregelj, R. Podkraj 30
NED. 12. nedelja 830 Gradišče V zahvalo in priprošnjo MB, Grad. 61
19.06.2022
10h cerkev Za župljane
- Skrb za cerkev: Podkraj, Tureli
SV.TROJICA 830 Gradišče

- Srečanje bolnih in ostarelih: bo v sklopu nedeljske maše, 19. junija ob 10 uri.
Pred mašo bo možnost za sveto spoved. Bolni lahko prejmejo tudi zakrament
bolniškega maziljenja.
- Tedni duhovnosti v Stržišču: namenjeni mladin in birmancem 9. razreda, od 3.
do 10.7.; od 10. do 17.7.; od 24. do 31.7. ter od 31.7. do 7.08. Prijave, info:
http://pot.rkc.si Lepo vabljeni!
- Festival družin: Kamp Pivka, od 24. do 26.6.2022. Prijave na spletu: Iskreni
net; 15. festival družin.
SVETO REŠNJE TELO IN SVETA REŠNJA KRI
Duhovnik pri vsaki sveti maši vzklikne: »Skrivnost vere!« S
temi besedami oznanja skrivnost, ki jo obhajamo. Gre za
stvarnost, ki presega vsako človeško razumsko predstavo.
Ravno zato, ker gre za skrivnostno resničnost, se ne smemo
čuditi, če imajo tudi danes številni ljudje težave s priznanjem
Kristusove resnične navzočnosti v evharistiji. Saj drugače niti ne more biti.
Evharistija je hrana, ki je pridržana tistim, ki so bili po krstu osvobojeni sužnosti in
so postali otroci; tista hrana, ki jih na njihovi dolgi poti eksodusa skozi puščavo
človeške eksistence ohranja pri življenju. Kot je bila »mana« za izraelsko ljudstvo,
tako je evharistija za vsako krščansko generacijo nepogrešljiva hrana, ki nas spremlja
na naši poti skozi puščave sodobnega sveta.
Po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja

V odlomku vidimo čudovito harmonijo med tremi
Božjimi osebami. Jezus bi rad učence še naprej učil,
a ve, da tega sedaj ne morejo nositi. Zato bo čas
kasneje, ko on ne bo več med njimi. Učencem bo
poslal Svetega Duha, ki jih bo postopoma uvajal v
vso resnico. V tem razodevanju resnice bo Sveti Duh
jemal iz Očetovega naročja in nas hkrati vračal v
naročje Božje ljubezni in usmiljenja.
Tako ima vsaka Božja oseba svoje poslanstvo, ki se medsebojno prepleta. Lahko bi
rekli, da so v vsaki osebi navzoče vse osebe in v vseh vsaka. Vsaka od teh pa se na
poseben način povezuje z nami. Tako je nedelja Svete trojice povabilo, da bi še bolj
živeli v povezanosti z Bogom. Kako?
- Jezus je pot: Pot, ki nam je razodeta po njegovem zemeljskem življenju. Redno branje
in premišljevanje Božje besede, še posebej evangelijev, je temeljno za spoznavanje
Jezusa, Božjega sina, našega brata, prijatelja in Odrešenika. Samo tako moremo
stopati v tesen odnos z njim in ne delati zla.
- Sveti Duh je duh resnice: Razodevanje resnice, kot vidimo v odlomkih zadnjih
nedelj, je postopno. Jezus celo pravi, da vse resnice ne moremo razodeti, ker bi je ne
mogli nositi. Torej je še kako pomembno, da smo vsak dan čuječi, da prepoznavamo
resnico – o sebi, o bližnjem, o Bogu in o svetu. Za to odprtost moramo neprestano moliti
in prositi.
- Oče je življenje: Je prekipevajoče življenje v sebi, ki se vedno daje v ljubezni
vsakemu izmed nas. Je usmiljenje samo, ki ne želi, da bi se kdo izmed njegovih otrok
pogubil. Še vedno trpi po svojem Sinu za odrešenje naših duš in se razdaja po
delovanju Svetega duha. Življenje v zavesti zakramentov in v dejavni ljubezni je
življenje v Bogu.
Naj križ, ki ga naredimo na čelo, ne bo le znamenje iz navade, ampak vedno znova
povabilo, da živimo z jasno zavestjo o Troedinem Bogu in z željo, da mu po njegovem
Po: E. Mozetič
delovanju postajamo tudi podobni.

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali mail: marko.kos@rkc.si
’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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