
ŽUPNIJE GALICIJA        
 16. junij 2019
        
                    

NEDELJA SVETA TROJICA       

16.06. 7.00     za farane
8.30     na Pernovem  za +Antona Štefančič, 
                                   njegove starše, brate in sestre 
10.00   za rajne Čretnikove in Strupehove 

Ponedeljek Rajner

17.06.                19.00   za rajne Marčakove, Podgorškove in Centrihove 

Torek Gregor Barbarigo                      

18.06.       7.00    za +Franca in Frančiško Pušnik ter Leopolda Jernejc, obl.

Sreda Nazarij Koprski                              

19.06.                       6.30   (ura sv. maše izjema !)   za +Julijano Puklek, obl. 

Četrtek SVETO REŠNJE TELO IN KRI  

20.06.          7.00     za farane 
17.30   na Pernovem   za +Francija Zupanc, obl.  
19.00   za +Franca in Jožefo Pohole, obl. 

Petek Alojzij Gonzaga                                                

21.06 19.00   za +Marjano Podvršnik  

Sobota Janez Fisher in Tomaž More      

22.06.         11.00   za vse rajne Tomanove iz Hramš                       

NEDELJA 12. MED LETOM       

23.06. 

 

7.00     za farane – po maši procesija
10.00   za +Ivana in Anico Grebovšek                  

              
                  
                           SVETA TROJICA 



                                                                                
                                                                                                                                                           

Jn 16,12–15

DUH RESNICE NAS VODI DO VSE RESNICE

Po velikonočnem času, ki se je preteklo nedeljo zaključil z binkoštnim praznikom, je v bogoslužju nastopil čas
t.  i. navadnih nedelj med letom. To ne pomeni, da se mora vnema kristjanov zmanjševati. Gre za prav
nasprotno držo.  Okrepljeni z  delovanjem milosti  smo poklicani napredovati  v ljubezni do  Boga in do
bližnjega. Nedelja Svete Trojice na neki način povzema razodetje Boga, ki smo ga doživljali v obhajanju
velikonočnih skrivnostih. Um in človeški govor nista najbolj prikladna za pojasnjevanje življenja Svete Trojice,
odnosa med Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom, vendar so cerkveni očetje že v prvih stoletjih skušali
približati skrivnost enega Boga v treh osebah, ki so jo osebno doživljali v globoki veri.
Sveta Trojica se naseli v nas na dan našega krsta. Ko se pokrižamo, se spomnimo, da smo bili krščeni v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha. Teolog Roman Guardini utemeljuje znamenje križa pred molitvijo v misli, da
bi nas to dejanje zbralo in usmerilo v Boga naše misli, srce in voljo. Po molitvi pa se pokrižamo, da bi Božji
dar, ki smo ga prejeli, ostajal v nas. V znamenju križa in v imenu živega Boga je tako vsebovano oznanilo, ki
rojeva vero in navdihuje samo molitev.
Podobno, kot je Jezus apostolom obljubil, da jih bo Duh resnice vodil do vse resnice (prim. Jn 16,13), se
dogaja pri nedeljskem bogoslužju. Duhovniki nam od tedna do tedna delijo kruh Božje besede in evharistije.
Zato je sveti Arški župnik vernike spominjal, da je ravno duhovnik tisti, ki nas povezuje z Bogom. Ob rojstvu
nas je vključil v Božje življenje, potem nas spremlja na našem zemeljskem romanju. Za končno srečanje z
Bogom nas spet duhovnik umije v krvi Jezusa Kristusa. 
V molitvi prosimo za zvestobo v pravi in globoki veri in naj nas v tem podpira priprošnja Device Marije. Bila
je prvo bitje, popolnoma prevzeto s Sveto Trojico.

Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del

V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA

Bog Oče, čelo predstavlja moj razum, 

Tisti čas je Jezus 
rekel svojim učencem: 

»Še veliko vam imam povedati, 
a zdaj tega ne morete nositi. 
Ko pa pride on, Duh resnice, 
vas bo uvedel v vso resnico, 

ker ne bo govóril sam od sebe, 
temveč bo povedal,

kar bo slišal, in oznanjal 
vam bo prihodnje reči. 

Poveličal me bo, 
ker bo iz mojega jemal 

in vam oznanjal. 
Vse, kar ima Oče, je moje, 

zato sem vam rekel: 
Iz mojega jemlje 

in vam bo oznanjal.«

(Jn 14,15–16.26)



mojo sposobnost izbiranja, mojo voljo in mojo svobodo, 
po kateri sem tvoja podoba. 
Za čelom se porajajo in rastejo moje misli, moji načrti, moje odločitve. 
Bog Oče, polagam te na svoje čelo, 
da bo moje življenje takšno, kot si si ga zamislil ti.

Bog Sin, Jezus, moj brat, prsi predstavljajo moja čustva: 
sposobnost ljubiti Očeta, kakor si nas ti učil, 
veselje, da gremo za teboj kot svojim Učiteljem; 
prizadevanje, da ljubimo druge, kot si ti ljubil nas.
Bog Sin, Jezus, moj brat, polagam te v svoje prsi, 
da bodo moja čustva vedno utemeljena v tebi.

Bog Sveti Duh, ramena predstavljajo mojo dejavnost, 
moč, ki podpira moje izbire in moje odločitve, 
moje obveznosti in moje napore, ki jih terja pravo življenje. 
Bog Sveti Duh, polagam te na svoja ramena, 
da mi ne bo manjkala tvoja pomoč, 
da razumem Jezusa in živim tako, kot je živel on.

Oče, Sin in Sveti Duh, 
polagam vas v svoje življenje in vam ga izročim. Amen.

T. Lasconi, Zakladnica molitve

https://www.google.si/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Faleteiaslovenian.files.wordpress.com%2F2018%2F04%2Fweb3-child-cross-sign-vincentsanctuaire-lourdesciric.jpg%3Fquality%3D100%26strip%3Dall&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsi.aleteia.org%2F2018%2F09%2F11%2Fali-veste-kako-pomembno-je-znamenje-kriza%2F&docid=1Tz-dDjSoqmwMM&tbnid=sklRzbcrA4pWJM%3A&vet=10ahUKEwjYvbDvk-viAhXtXRUIHXDQDuQQMwhsKB0wHQ..i&w=472&h=236&bih=670&biw=1536&q=narediti%20kri%C5%BE&ved=0ahUKEwjYvbDvk-viAhXtXRUIHXDQDuQQMwhsKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstenske-nalepke.si%2F107-336-large%2Fparsley-vzorec-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fstenske-nalepke.si%2Fcvetlicne-dekoracije%2F107-parsley-vzorec-1.html&docid=DjXn9YPLIaxKpM&tbnid=BkzjB8XvCmErxM%3A&vet=10ahUKEwiS447HwMHcAhUkxaYKHd4GBsYQMwhsKDUwNQ..i&w=300&h=300&bih=670&biw=1536&q=vzorci&ved=0ahUKEwiS447HwMHcAhUkxaYKHd4GBsYQMwhsKDUwNQ&iact=mrc&uact=8


* V soboto (22. 6.) bo v Brestanici vseslovensko srečanje posvečenih Jezusovemu 
in Marijinemu Srcu. Sveto mašo ob 10. uri bo vodil upokojeni celjski škof dr. Stanislav 
Lipovšek. 

* Pohod ob dnevu državnosti po Slomškovi romarski poti

 Društvo Slomškova romarska pot (v soorganizaciji občin Šentjur, Vojnik, Slovenske 
Konjice, planinskih društev Dramlje, Šentjur, Vojnik in Slovenske Konjice ter župnij 
Dramlje, Ponikva, Črešnjice, Frankolovo in Nova Cerkev) 

vabi na

POHOD OB DNEVU DRŽAVNOSTI PO SLOMŠKOVI ROMARSKI POTI

na Sveto Uršulo nad Dramljami, v torek, 25. junija 2019

 Izhodiščne točke pohoda do Sv. Uršule:

  1. iz smeri Nova Cerkev 
     Nova Cerkev - pri cerkvi ob 7.30
     Frankolovo - ob 9.00
     Črešnjice - ob 10.30
     Brdce - ob 11.30
     Žička kartuzija - ob 12.30

2. iz smeri Sloma:
     Slom - pri Slomškovi rojstni hiši ob 11.00
     Ponikva - ob 12.00

Sklepna prireditev na Sv. Uršuli:

- ob 14.30 kulturni program

- ob 15.00 somaševanje za domovino, ki ga bo vodil celjski upokojeni škof 
msgr. Stanislav Lipovšek

Po maši bo za vse pogostitev in ob 17.00 organiziran prevoz do izhodiščnih točk.
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