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NEDELJA SVETE TROJICE
Danes je praznik naše vere! O 

skrivnosti svete Trojice si ljudje 
postavljamo veliko vprašanj. Po-
dobni smo vnuku, ki je babico 
nenehno spraševal o veri: „Zakaj 
Boga ne vidim? ... Kje so nebesa? 
...“ Nekaj časa je babica potrpežlji-
vo  odgovarjala na vprašanja, nato 
pa je rekla: „Preprosta ženska sem, 
sprejela sem skrivnosti vere takšne, 
kot so. Na njih je osnovana vera. Če 
ne bi bilo skrivnosti, vera ne bi bila 
potrebna!“ In kako vsak izmed nas 
sprejema skrivnosti o Bogu? Spre-

jemamo sveto Trojico, kot skrivnost, ki nas vsak dan spremlja 
na naših poteh?

Gospod spodbujaš nas, naj se ne vdajamo strahu, ampak naj 
te kličemo, Abba, Oče. 

Bogoslužje



Svojega Sina si nam dal za brata, Svetega Duha nam pošiljaš 
za vodnika, častimo te v sveti Trojici, tvoji Božji otroci in se ti 
zahvaljujemo za Mater najčistejšo. Z njo odhajamo v gore, da se 
ob Elizabeti razveselimo začetka nove zaveze. Podari ji našo lju-
bezen ob sklepu letošnje šmarnične 
pobožnosti. To, da nam je Bog blizu 
je osrednja misel bogoslužja prazni-
ka svete Trojice, ki se konča z Jezu-
sovimi besedami: „Jaz sem z vami 
vse dni, do konca sveta.“ Vedno sem 
pozoren na  besedi: vse dni. Vemo, 
da so dnevi lepi in grdi, veseli in ža-
lostni, polni veselja pa tudi skrbi, a 
Kristus ostaja z nami vse dni, ne le 
včasih. Omenjeni stavek je zadnji v Matejevem evangeliju. Ka-
kor bi nam Jezus želel še čisto ob koncu sporočiti: „Ne bojte se. 
Karkoli se bo zgodilo v vašem življenju, bom jaz z vami.“ Še več. 
Isti evangelij se tako tudi začenja, ko pravi, da se bo Odrešenik 
imenoval Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Kristus 
je vse svoje sporočilo strnil med zagotovili, da je on Bog, ki nam 
je blizu, saj je Bog z nami. Danes se ljudje težko odločijo za po-
slanstvo. Pomislimo samo na pomanjkanje duhovnikov, redov-
nic in ne nazadnje tudi na to, kako malo ljudi se danes poroči. 
Pogosto slišimo ugovor: „Bojim se. Ne vem, če bom zdržal/-a.“ 
Gotovo, človek iz svoje moči poslanstva ne bo zmogel, a z Bož-
jo milostjo in z zavestjo, da je Bog z nami vse dni, bo zmogel 
marsikaj. Na mozaiku v kapeli Marije Pomagaj v Tamarju je na 
steni upodobljen angel, ki ima v rokah globus. Sporoča nam, naj 
se znajdemo kjerkoli na svetu, vedno je Bog z nami, kakor je bil 
nadangel s Tobijem. Angel drži v rokah trilistno rastlino, ki je 
star simbol za sveto Trojico, Bog, ki nas spremlja, je Oče, Sin in 
Sveti Duh. Na drugi strani kapele v Tamarju pa je upodobljen 



angel, ki ima okrog sebe vrv, kakršno imajo plezalci v gorah. Ob 
njem so tablice z imeni ljudi, ki so se smrtno ponesrečili v gor-
skih stenah nad kapelo. Sporočilo tega angela je jasno in velja 
tudi nam: „Nikoli ne boste sami, tudi takrat ne, ko omahnete v 
globino in se vam zgodi nesreča. Tudi, ko boste padli najgloblje, 
bo Bog z vami.

GODOVI IN SVETE MAŠE
JUNIJ

1
PONEDELJEK

Justin 19.00 † Marija Berdon

2
TOREK 

Erazem 19.00 † Peter Ocepek, starši Škulj

3
SREDA

Janez XXIII 19.00 Za zdravje

4
ČETRTEK

SVETE REŠNJE TELO IN 
KRI

8.00
19.00

Za soseski sv. Mateja in sv. Križa
† Janez in Terezija Rekar

5
PETEK

Igor 19.00 † Marija Prestor, Tončka Vidic

6
SOBOTA

Norbert 19.00 Za duhovnike in nove duhovne 
poklice

7
NEDELJA

10. NEDELJA MED LETOM 8.00
10.00

† Starc in Medved
Urna za Hrastje

8
PONEDELJEK

Medard 19.00 Urna za Prebačevo

9
TOREK 

Primož in Felicijan 19.00 Po namenu za zdravje

10
SREDA

Bogumil 19.00 † Pavla Omers, 30. dan

11
ČETRTEK

Barnaba 19.00 † starši Zajec

12
PETEK

Presveto Srce Jezusovo 19.00 † Franc Belehar



13
SOBOTA

Brezmadežno Srce 
Marijino

19.00 † Režek in Rehberger

14
NEDELJA

11. NEDELJA MED LETOM 8.00
10.00

† Franc Omers
† Vida Kadivec

15
PONEDELJEK

Vid 19.00 † Katarina Rozman

16
TOREK 

Beno 8.00 † starši Kopač

17
SREDA

Albert 8.00 † Kristina Bolta

18
ČETRTEK

Elizabeta 19.00 † Angela Kos, obl.

19
PETEK

Nazarij 19.00 † Dominik in Ivanka Cerar

20
SOBOTA

Florentina 19.00 † Vinko Vilfan

21
NEDELJA

12. NEDELJA MED LETOM 8.00
10.00

Urna za Prebačevo
† Nataša Jenko, obl.

Na praznik Svetega Rešnjega telesa, 4. junija, bo po večerni maši v Šen-
čurju procesija svetega Rešnjega Telesa. Vsi smo lepo povabljeni k mo-
litvi in sodelovanju pri procesiji. V Hrastju bomo imeli svete maše ob 8h 
in 19h, po obeh mašah pa molitev pred Najsvetejšim in blagoslov - proš-
nja za blagoslov našega dela.


