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NEDELJA SVETE TROJICE

Slovenski teolog in bogo-
slovni profesor je zapisal: „Na 
paši, bilo mi je deset let, me je 
nekoč prevzela misel: Kako bi 
bilo, če bi Boga ne bilo? Kako 
bi bil človek svoboden! Čez ne-
kaj trenutkov pa sem se zave-
dal, kako strašno bogokletna 
je bila ta misel. Vse poznejše 
življenje pa me je jasno prepri-
čevalo, kako je prav nasprotno 
res, kako je prav Bog izvir re-
snične svobode.“ „ Ko človek 
zanika pravega Boga, poklekne 
pred devet malikov,“ pravi pisa-

telj Dostojevski. Svobodo Božjega otroka zamenja za suženj-
stvo praznoverju - napovedovanju prihodnosti iz horoskopov 
ali kart, bioenergetiki, ali malikom - sovraštvu, denarju, želji 
po uživanju. Ti maliki ga tako zasužnijo, da se jih zlepa ne 
more rešiti. V evangeliju praznika Svete Trojice nam Kristus 

Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne 
mogli nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas 
bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč govoril 
sam od sebe, temveč bo govoril, kar bo slišal, in 
vam bo oznanjal prihodnje reči. (Jn 16, 12-13)

Bogoslužje



obljublja Duha resnice, ki nas bo „uvedel v vso resnico“. Resni-
ca o Bogu in človeku je, da smo ljudje srečni, ko imamo Boga 
in človeku je dano, da smo ljudje srečni, ko imamo Boga za 
Očeta, Sina za Odrešenika, Svetega Duha za vodnika posveče-
valca, na kar nas spominja današnji praznik Svete Trojice. Pro-
simo Gospoda, naj nam pošlje Svetega Duha, ki nas bo uvedel 
v vso resnico o Bogu in bo v naša srca vlil upanje v Božjo slavo. 
Naj nam nakloni upanje, saj to upanje ne osramoti.

SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Naš pisatelj Cankar pravi: „Ko izgovo-

rimo besedo kruh, bi morali hvaležno in 
spoštljivo skloniti glavo, kakor, da smo 
izgovorili Božje ali sveto ime.“ Zakaj? 
Pravijo: „Kdor ima kruh, ima vse.“ V kru-
hu so Božje in človeške dobrine, v njem 
sta nebo in zemlja. Kruh je nekaj svetega, 
ker so v njem svete roke, žulji, znoj naših 
staršev in številnih drugih ljudi, od tiste-
ga, ki je sejal seme, do tistega, ki nam ga 
je prinesel na mizo in nam ga dal. Kruh 
nas povezuje v eno družino. Vsi ga potre-
bujemo, vsi ga uživamo, vsi ga moramo 
tudi deliti. Kruh je nekaj svetega, ker je 
sad dela in ljubezni. Kruh je nekaj bož-
jega, ker ga je Kristus na veliki četrtek vzel v roke in ga posvetil 
v svoje telo in vino v svojo kri. Od takrat naprej je kruh postal 
zakrament - vidno znamenje nevidnega in pričujočega Boga. Ta 
kruh je Sveto Rešnje telo, sam Kristus, sveta evharistija. Blaženi 
Slomšek je takole zapisal: „Na veliki četrtek je Jezus storil najve-
čji čudež, ko je postavil sveto evharistijo ali zakrament Svetega 

Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve 
ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil 
ter razlomil in jih dal učencem, da 
bi jih položili pred množico. In vsi so 
jedli in se nasitili. In pobrali so, kar 
jim je ostalo, dvanajst polnih košar.



Rešnjega telesa. Ta čudež je povzetek vseh njegovih čudežev, je 
vsebina vseh skrivnosti in vseh Božjih del. Pod podobo kruha in 
vina se tako more za nas darovati, se nam dajati in biti z nami. 
Sveta evharistija je dar največje Božje ljubezni. O Bog, vsemo-
gočen si, vseveden si, najbogatejši si, pa nam nisi mogel, nisi 
vedel, nisi imel kaj večjega dati, kakor samega sebe v Svetem Re-
šnjem telesu ali sveti evharistiji.“ Naj nam blaženi škof Slomšek 
pomaga, da bi poživili obhajanje nedeljske svete maše in poglo-
bili češčenje Svetega Rešnjega telesa in krvi. Pri vsaki sveti maši 
se vedno vračamo v dvorano zadnje večerje. Duhovnik v vlogi 
izvrševalca Jezusove-
ga naročila: „To de-
lajte v moj spomin!“, 
vsi verniki pa v vlogi 
Jezusovih učencev. 
Kakor so apostoli so-
delovali pri prvi sveti 
maši, tako smo pova-
bljeni tudi mi.

GODOVI IN SVETE MAŠE

MAJ
23

PONEDELJEK
Socerb 19.00 † Peter Novak in Slavi

14
TOREK 

Marija Pomagaj 19.00 Za duše v vicah

25
SREDA

Urban 19.00 † Tončka Perčič

26
ČETRTEK

SVETO REŠNJE TELO  
IN KRI

8.00
19.00

Urna za Prebačevo
Urna za Hrastje



27
PETEK

Alojzij Grozde 19.00 † Alojzij Močnik

28
SOBOTA

Just 19.00 † Marija Brankovič, 30. dan

29
NEDELJA

9. NEDELJA MED LETOM 8.00
10.00

† Marija Juhant
† Drakslerjevi

30
PONEDELJEK

Ivana 19.00 Urna za Prebačevo

31
TOREK 

Marijino obiskanje 19.00 † Adolf Potočnik

JUNIJ
1

SREDA
Justin 19.00 † Vinko Rešek

2
ČETRTEK

Marcelin 19.00 † Peter Ocepek

3
PETEK

Srce Jezusovo 19.00 † Janko Stare

4
SOBOTA

Marijino Brezmadežno 
Srce

19.00 Urna za Hrastje

5
NEDELJA

10. NEDELJA MED LETOM 8.00
10.00

Urna za Hrastje
† Terezija, Janez in Stane Rekar

6
PONEDELJEK

Norbert 19.00 † Pirčev Vinko

7
TOREK 

Robert 19.00 Marija Pomagaj za zdravje

8
SREDA

Medard 19.00 Urna za Prebačevo

9
ČETRTEK

Primož 19.00 † Tončka Perčič

10
PETEK

Janez 19.00 Urna za Hrastje

11
SOBOTA

Barnaba 19.00 † Režek in Rehberger

12
NEDELJA

11. NEDELJA MED LETOM 8.00
10.00

Za duše v vicah
† Franc Oman


