
 
1. berilo: Prg 8,22-31; Psalm: 8;2. berilo: Rim 5,1-5; 

Evangelij: Jn 16,12-15 

 

NEDELJA SVETE TROJICE 

 

Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta 
 

Zgodovina cerkvene umetnosti govori o umetniško in vsebinsko najbolj prefinjeni, 
najlepši upodobitvi Svete Trojice Andreja Rubljova. To umetnino naj bi napravil po 

naročilu opata Nikona v začetku 15. stoletja. Za izhodišče svoje upodobitve je 
poboţni menih vzel biblično pripoved o Abrahamovem gostoljubju do "treh 
angelov" (1 Mz 18,1-15). Abraham in Sara, oba stara in osivela, brez otrok, sta sama, 

brez skupnosti. Bog pride k njima kot skupnost treh oseb, da bi ustvaril skupnost z 

njima. Abraham je trem moţem pripravil obed. Bog, ki obeduje s človekom! Tudi 
Jezus, ko je prišel, je jedel z ljudmi. Ţe to nam veliko pove o Bogu. Na koncu so 

moţje Abrahamu napovedali rojstvo sina Izaka. Bog, ki obišče in je s človekom, ga 
reši njegove nerodovitnosti.  
 

A vrnimo se k Rubljevi ikoni. Trije angeli ali tri boţje osebe sedijo okrog mize, ki 
predstavlja evharistično skrivnost. Tri boţje osebe so zazrte druga v drugo, v 
nerazdruţljivem, dinamičnem odnosu in skladju. V sredini je Jezus, v rdeči tuniki, 
ogrnjen z modrim plaščem. Rdeča je barva boţanstva, modra človeškosti. V središču 
ikone Svete Trojice, v središču krščanskega Boga je torej Kristus, bogočlovek. 
Človek in Bog nista več ločena. Bog se je zavzel za človeka in Beseda je postala 
človek. Če ne bi bilo učlovečenja, mi ne bi poznali Boga. "Kdor vidi mene, vidi 
Očeta," je dejal Jezus. Na ikoni sedi pod hrastom, ki predstavlja tudi drevo, od 

katerega sta jedla Adam in Eva. Zelo sta ţelela njegov sad, ki pa še ni bil zrel in sta 
morala umreti. Tu pod drevesom pa vidimo Sina, sad novega drevesa: "Kdor jé moje 

meso, ima večno ţivljenje" (Jn 6,54); "jaz sem kruh ţivljenja" (Jn 6,48). Če smo 

gledali drevo v edenskem vrtu in umrli, zdaj lahko gledamo drevo kriţa s kriţano 
podobo dobrega Boga na njem in ţivimo.  
 

Sin z veliko pozornostjo gleda na osebo ob sebi. Ves je obrnjen k Očetu, poln 
predanosti in zaupanja. Oče je oblečen v zlato, ki je barva svetosti, na prsih pa je v 

modrem, kar pomeni, da Oče v srcu nosi človeštvo. V srcu mu je skrb za njegovo 
odrešenje, on je ljubitelj človeka. Zato je njegov pogled naravnan k Svetemu Duhu, 
ki ga pošilja med nas. Ta je v modrem in zelenem, ki sta barvi človeštva in stvarstva, 
narave. Sveti Duh deluje od znotraj, ne od zunaj. Oblekel se je s človeštvom in 
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stvarstvom. Vse privlači k Bogu in opravlja delo posvečenja sveta. Posvečevati 
pomeni delati, da vse ponovno najde svoj dokončen in popoln odnos z Očetom. Sveti 
Duh po Kristusu vse prinaša Očetu, da bi bilo vse posinovljeno. Ničesar ne zadrţi 
zase.  

 

Njegovo obličje in drţa na ikoni sta polna poniţnosti. Obrnjena sta k mizi, na kateri 
je kelih z jagnjetovo glavo. Ta predstavlja Jezusovo veliko noč, ki pomeni našo 
osvoboditev od laţne podobe hudobnega, trdega, sebičnega Boga in hkrati potrditev 
prave podobe Boga, Sina v kelihu. Kelih je poln krvi, trpljenja. V srcu našega Boga 
je kelih in Bog v njem. V osrčju Boga je Boţja ţrtev za človeštvo. Srce, ki krvavi za 

nas, da bi bili mi z njim in v njem. 

 

 

Hvala ti, Bog Oče, Sin in Sveti Duh,  
da me nosiš v srcu in prihajaš k meni,  

da mi prinašaš rodovitnost.  
Pomagaj mi, Sveti Duh,  

da vedno najdem odnos z Bogom. 

 

 

             ZAHVALA 

 

Društvo 1824 je minulo nedeljo, 9. junija 2019, v Slomškovem domu ob 20. uri v 

sodelovanju s Fakulteto za turizem UM pripravilo predstavitev projekta ŠIPK - Po 

sledeh Antona Martina Slomška. Zahvaljujemo se predsednici Društva 1824, njeni 
strokovni sodelavki, vsem študentkam in študentu, glasbenim instrumentalistom za 
odlično predstavitev Slomška in njegovega duhovnega in pastoralnega dela s 
poudarkom v našem Posavju. Bilo je enkratno doţivetje in dokaz, da Slomšek kot 
blaţeni ţivi tudi v našem času in sedanjem mladem rodu. Hvala tudi vsem, ki ste 

pripravili priloţnostno pogostitev. 
 

OBVESTILA 

 

Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu in Marijinemu, zato radi pridite k 

svetim mašam tudi med tednom, ko beremo vrtnice. 

 
Antonova nedelja – Danes, 16. junija 2019, v naši ţupniji obhajamo takoimenovano  

»Antonovo nedeljo«, v čast Sv. Antonu Padovanskemu, ki ima svoj god vsako leto 
13. junija. Antonovo nedeljo obhajamo v spomin na nekdanje skoraj 350-letno 

delovanje frančiškanov v Breţicah, ki so oskrbovali samostansko cerkev Sv. Antona 

Padovanskega. Ta cerkev je stala v sklopu nekdanjega frančiščanskega samostana, v 



katerem ţe od leta 1945 deluje breţiška gimnazija. Letos je naš gost pater Marjan 

Čuden, OFM, ki ţivi in deluje v Ljubljani ter sedanji provincial frančiškanov v 
Sloveniji.  

 

Molitev za duhovne poklice: Danes, 16. 6. 2019, bo v cerkvi Marijinega 

vnebovzetja v Celju: ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 sv. maša. 
 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo v Katoliški Cerkvi 
praznovali v četrtek, 20. junija 2019. Na ta dan obhajamo Jezusovo 

navzočnost v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je 

središče krščanske vere in zakramentalnega ţivljenja vernih. Na 
praznik so ponekod v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki 
tudi navzven pokaţejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se 
katoličani ta dan udeleţijo bogosluţja. Praznik nima stalnega datuma, saj je določen 
glede na praznik velike noči in ga obhajamo v četrtek drugi teden po prazniku 

binkoštih. 
 

V soboto, 22. 6. 2019, bo v Brestanici vseslovensko srečanje posvečenih 
Jezusovemu in Marijinemu srcu. Ob 9.30 bo molitvena ura, ob 10.00 sv. maša, ki 
jo bo vodil g. škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. 

 

Maša za domovino ob dnevu drţavnosti, 25. juniju, bo ta dan ob 19. uri v Rokovi 

cerkvi. Po sveti maši bo druţenje pred cerkvijo ob lipi, ki je bila blagoslovljena pred 
28-imi leti.  

 

Animatorji vabimo na Oratorij 2019, ki bo v Breţicah od 18. do 25. avgusta. Letos 

nosi naslov Imaš moč, osrednji lik pa bo slovenski literarni junak Peter Klepec. 

Več informacij in prijavnico najdeš na facebook strani: Oratorij Kapele. 
 

Letošnje praznovanje Lovrenčeve nedelje (11. 8.) bo za celo ţupnijo še posebno 
slovesno, saj bo g. ţupnik obhajal zlato mašo. Skupaj naredimo čudovit dan ţupnije. 
Informacije na 041 829 522, donacije na ţiro račun Društva 1824 – SI56 0480-2000-

1932-750 (NOVA KBM d.d.) s sklicem Zlata maša. To bo dan, ki ga bo naredil 
Gospod. Člani ŢPS in vseh delujočih skupin v ţupniji ter Društvo 1824. 
 

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice 

Dogodki v tednu od 16. 6. 2019 do 23. 6. 2019 

 

Torek od 9.00 do 12.00 Ţupnijska karitas 

Sreda od 15.00 do 16.00 Ţupnijska karitas 

Sreda ob 19.00 Srečanje za neokatehumensko skupino 

Sobota zvečer Neokatehumenat - evharistija 

 

 



7. obletnica 

 

NEDELJA 

Nedelja Sv. Trojice, 

Antonova nedelja; 

  

Beno iz Meissna,  

škof 

16. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

za farane /  

za † Joţeta Ferenčak, Toneta Ajster in sorodstvo  

za † Antona Ţnideršič / 
za † Hrastovšek Marijo, Martina ml. in st. ter 

sorodnike, za † Krošelj Branko in Franca 

 

Večerne svete maše ne bo. 

PONEDELJEK 

Rajner, samotar 

17. 6. 

2019 

Ob 8. uri  

 

Ob 19. uri 

za † Pavlovič Martina (nam. cv.) 
 

za † Habinc Ano (nam. cv.) 

TOREK 
Gregor Janez Barbarigo, 

škof 

 18. 6. 

2019 

 

 

 

V farni cerkvi zaradi izletniške rekolekcije 
ne bo svete maše ne zjutraj ne zvečer,  
prav tako ne v bolniški kapeli. 

SREDA 
Nazarij,  

prvi koprski škof 

19. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 19. uri 

za † Grakalić Jurico (7. dan) 

za † starše Ano in Joţeta ter brata Joţeta 
Volčanšek, moţa Lazarja Mijoković in sorodnike 
ter duše v vicah 

ČETRTEK 

SVETO REŠNJE  
TELO IN KRI 

20. 6. 

2019 

Ob 8. uri 
9.00-10.00 

Ob 10. uri 

 

Ob 19. uri 

za † Jakoba (obl.), Joţefo in Rada Bertole 
v bolniški kapeli molitev za življenje 

za † Ţupevc Alojza (njegovo dvojno praznovanje) 

in druţino Ţupevc-Hrbud 

za † Črnelič Ivana (30. dan) 

PETEK 

Alojzij Gonzaga, 

redovnik 

21. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

Ob 16.uri 

Ob 19. uri 

za † Urek Ivana (nam. cv.)  

v Domu upokojencev po namenu 

za † Ţohar Marijo in Franca (obl.), starše Ivančič 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Janez Fisher, škof, 

Tomaţ More, mučenca 

22. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 19. uri 

za † Podpečan Ano (nam. cv.) 
 

za † Jamnik Ivana-Ţana (30. dan) 

NEDELJA 

12. med letom; 

  

Joţef Cafasso,  
redovnik 

23. 6. 

2019 

Ob 8. uri 

 

Ob 10.uri 

 

 

Ob 19. uri 

za farane /  

za † Alojzijo in Leopolda Mešiček ter Slavka Lah 

za † starše Vretič, Veroniko in Cecilijo (obl.), 
Ivana Vretič, starše Omerzu, Joţeta in Marijo 
Koprivnjak, Maksa in Ano Zorko 

za † Franca Smerdel, starše Franca in Ivanko 
Ţnideršič, brata Franca, sestro Hildo Mrak in 

sorodnike 

Izdal: Ţupnijski urad Breţice;  odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice  
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si 

 
MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v breţiški bolnišnici. Lepo 

vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih ţupnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice 
Breţice.  
 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak petek po večerni sveti maši. 
Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  

http://www.zupnija-brezice.si/

