
 
1. berilo: 2 Mz 34,4b-6.8-9; Psalm: Dan 3,52-56; 2. berilo: 2 Kor 13,11-13;  

Evangelij: Jn 3,16-18 

 

NEDELJA SVETE TROJICE 
Danes, 7. junija 2020, v Katoliški Cerkvi na nedeljo po binkoštnem prazniku 

praznujemo nedeljo Svete Trojice. Vera v Sveto Trojico je 

sestavni del kristjanove vere v enega Boga v treh osebah. 

Kristjani smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, s 
čimer postanemo tudi člani Cerkve. Skrivnosti enega Boga v 
treh osebah verujočim ni dano spoznavati samo z razumom, 
temveč tudi na osnovi milostnega daru vere ter Božjega 

razodetja Jezusa Kristusa. O identiteti Boga Očeta in Svetega Duha je 
spregovoril Jezus Kristus. Čeprav tri Božje osebe ločimo med seboj, nobena od 

treh oseb nikdar ne deluje brez sodelovanja drugih dveh. Očetu pripisujemo, da 
je Stvarnik vesolja in človeka, Jezusu Kristusu dela odrešenja, Svetemu Duhu, ki 
izhaja iz Očeta in Sina, pa dela posvečenja. 
 

Praznik ljubezni in občestva 
Vera je ključ, ki odpira »vrata« našega življenja Kristusu in njegovi 
odrešenjski moči. Da je lahko učinkovita, je potrebno naše 
sodelovanje. Zato je potrebno, da se obrnemo povsem h Kristusu z 

vso vero in poslušnostjo, ki jo premoremo, ter se tako v kesanju 
obrnemo proč od nevere in neposlušnosti Bogu. Zato Jezus pravi: 
»Kdor 'vame' veruje, se mu ne sodi.« (Jn 3,18)  
Jezus Kristus je učencem razkril veliko skrivnost naše vere – 

troedinost Boga in neločljivo povezanost Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Jezusovo poslanstvo je razodeti Božjo slavo – troedinega Boga in nas zediniti z 

Bogom v občestvo ljubezni. Naš končni cilj, zaradi katerega nas je Bog ustvaril, 

je vstop v življenje Božjih oseb, v popolno enost Svete Trojice.  
Judje so razumeli Boga kot Stvarnika in Očeta vsega, kar je (5 Mz 32,6), 
Izraelski narod pa so razumeli kot Božjega prvorojenca (2 Mz 4,22). Jezus 
razkriva Očeta na nov način. Večni Bog je Oče v odnosu do svojega edinega 

Sina, ki je Sin le v odnosu do svojega Očeta (Mt 11,27). In Sveti Duh je 
neločljivo eno z Očetom in Sinom.  
Bog Oče je vir vsega, kar obstaja, je ljubeči in povezovalni temelj vsega, kar 
biva. Bog Sin, po katerem je bilo vse ustvarjeno, je v Marijinem telesu prevzel 

človeško podobo in tako postal pravi Človek in naš Sopotnik. Sveti Duh, vez 
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neskončne ljubezni med Očetom in Sinom, nas nenehno tolaži s spominjanjem na 
Boga Očeta, v katerem smo vsi njegovi otroci in ki daje vsemu, da obstaja in 

zmore opravljati svoje poslanstvo. Spominja nas na Sina, ki ponavzočuje Očeta 
in nas uči, kar nam je povedal o Očetu, njegovem kraljestvu, o sebi, nas in o 
vsem stvarstvu.  

Vera v enega in edinega Boga, ki je troedina skupnost treh Oseb, nas spodbuja k 

zaznavi odtisa troedinega Boga, njegove darujoče se in služeče ljubezni v vsem, 
kar obstaja. Sveti Bonaventura uči, da vsebuje vsaka stvar pravo trinitarično 
strukturo in nas tako spominja na troedinega Boga, medsebojno darujočo se 
ljubezen med Očetom in Sinom v Svetem Duhu. Božje Osebe so vedno 
medsebojno povezane. Nikoli ni nikjer Očeta brez Sina in Svetega Duha, ne Sina 
brez Očeta in Svetega Duha, ne Svetega Duha brez Očeta in Sina. Vsa ustvarjena 
bitja imajo izvor v troedinem Bogu, zato se vedno znova obračajo k njemu, težijo 
druga k drugi ter so med seboj povezana z nevidnimi, toda resničnimi vezmi 
troedine darujoče se ljubezni. Vse ustvarjeno je Božji dar za druge in vse obstaja 
zaradi tega, ker je deležno služenja drugih. Človek je poklican k občudovanju 
številnih vezi, ki obstajajo med ustvarjenimi bitji. Raste, zori in se posvečuje 
toliko, kolikor se povezuje z vsem ustvarjenim, kolikor bolj gre iz sebe, da bi 

živel v občestvu z Bogom, drugimi in vsem stvarstvom. Vse je povezano in to 

vsakega človeka vabi, naj zori v celostni solidarni duhovnosti, duhovnosti 
služenja, ki vre iz skrivnosti Svete Trojice, se pusti obdarovati in postati dar 
drugim (Laudato si' 238−240). 
 

Hvala ti, moj Bog, da me vabiš v odnos s seboj, poln ljubezni, tudi ko se mi zdi,  

da sem v črni temi. Hvala, da mi šepetaš, naj se pustim najti in se prepustim tvoji ljubezni. 
Hvala, da vstopaš v moje srce in me vabiš, naj tvegam spreobrnjenje mišljenja – da vidim 

svet tako, kot ga vidiš ti. Hvala, da me tako odpiraš za dejavno življenje v skupnostih.  
Slavljen si, Oče in Sin in Sveti Duh! 

 

OBVESTILA 

 

Današnja nedelja, 7. junija, je prva nedelja v mesecu. Nabirka v cerkvi je 

namenjena za vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo v Katoliški Cerkvi 
praznovali v četrtek, 11. junija 2020. Na ta dan obhajamo Jezusovo 
navzočnost v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, 

ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. 
Na praznik so ponekod v navadi različne oblike procesij, s čimer 
verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, 
zato se katoličani ta dan udeležimo bogoslužja. 
 



Prihodnjo nedeljo, 14. junija 2020, bomo obhajali tudi Antonovo nedeljo. Letos 

bo imel ob 8.00 in 10.00 sveto mašo in pridigo pater Krizostom Komar, 

frančiškan iz Novega mesta. 
 

S starši letošnjih prvoobhajancev smo se načeloma dogovorili, da bo ob ustrezni 
situaciji slovesnost prvega svetega obhajila v nedeljo, 28. junija 2020.  

Otroci 3. razreda bodo na podlagi ukrepov, ki še veljajo za šolski red, imeli svoja 
veroučna srečanja vsako nedeljo ob 9. uri v veroučnih učilnicah v Slomškovem 
domu. 

 

OBVESTILO OB SKLEPU VEROUČNEGA LETA 2019/20 

Bliža se zaključek verouka, ki bo letos nekoliko drugačen in NE BO skupen, 

ampak med tednom za vsak razred posebej po spodnjem razporedu.  
1. razred – nedelja, 14. junij 2020, ob 10.00 

2. razred – nedelja 21. junij 2020, ob 10.00 

3. razred – nedelja, 28. junij 2020, ob 19.00 

4. razred – sreda, 10. junij 2020, ob 19.00 

5. razred – četrtek, 11. junij 2020, ob 19.00 

6. razred – petek, 12. junij 2020, ob 19.00 

7. razred – ponedeljek, 15. junij 2020, ob 19.00 

8. razred – torek, 9. junij 2020, ob 19.00 

9. razred – torek, 9. junij 2020 ob 19.00 

Družine veroučencev ste vabljene, da se udeležite svete maše ob uri, kakor je za 
vsako skupino določeno. Takrat bodo veroučenci prevzeli spričevala in 
Slomškova bralna priznanja. 
 
V počastitev 29. obletnice Republike Slovenije in v čast dneva državnosti vas 
vljudno vabimo na slovesnost z mašo za domovino, v četrtek, 25. junija 2020, ob 

19. uri v Brežicah (cerkev sv. Roka). Sv. mašo za domovino bo ob 19. uri daroval g. 

Jože Pacek, letošnji zlatomašnik, s petjem pa jo bodo popestrili pevci Mešanega 
pevskega zbora Župnije Brežice (zborovodkinja: Jelka Žnideršič). Po maši se bo 
slovesnost nadaljevala ob lipi, od leta 1991 posvečeni domovini. Slavnostni 
govornik bo župan Občine Brežice, g. Ivan Molan, kulturni program pa bodo 

pripravile študentke, sodelujoče pri projektu Slomškov literarni festival, in 
glasbenika Florijan ter Judita Volčanšek. Po uradnem delu bo sledila zdravica 

domovini in druženje vseh prisotnih s pogostitvijo.  Vljudno vabljeni!  
Organizatorji: Društvo 1824, Župnija Brežice in Občina Brežice.  
Prireditev je podprla Občina Brežice. 
 

Župnijska Karitas zbira prijave za zvezke za šolsko leto 2020/21 do 30. 6. 

2020. 

Oratorij Brežice 2020 bo potekal od 23. do 30. avgusta, pod naslovom Zaupam, 

zato si upam!  



8. obletnica 

 

 

Vabljeni k spremljanju nedeljske svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. 

 

VSE SVETE MAŠE SO V ŽUPNIJSKI CERKVI SVETEGA LOVRENCA. 
 

NEDELJA 

NEDELJA SVETE 

TROJICE 

Robert Newminstrski, 

opat 

7. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Kelhar Franca (obl.) in Amalijo 

za † Kresonja Štefana (roj. dan) 
 

za † Pavlovič Diano (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Medard, škof 

  8. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za pomiritev Božje jeze 

 

za † Pezdirc Dominika-Minča (30. dan) 

TOREK 
Primož in Felicijan, 

mučenca 

9. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za spreobrnjenje grešnikov 

 

za † Žohar Marijo in Franca (obl.) 

SREDA 
Bogumil Poljski,  

škof 

10. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † Križanič Vilmo (Vilhelmino), 30. dan / 

za † Šavrič Vincencija-Ceneta (7. dan) 

ČETRTEK 
SVETO REŠNJE  

TELO IN KRI 

Barnaba, apostol  

11. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

Ob 19.00 

za † Anico Cerjak (18. obl.) ter priprošnja Materi 

Božji za zdravje 

za † Podvinski Darinko (nam. cv.) 

za † stare starše Priveršek-Ivančič in sorodnike 

PETEK 
Eskil,  

mučenec 

12. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Župevc Alojza in vse sorodnike 
 

za † Elizabeto Godler (nam. cv.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Anton Padovanski, 

redovnik, cerkveni učitelj 

13. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

na čast sv. Antonu Padovanskemu 

 

za † Brigito Kene-Gregorič 

NEDELJA 

11. med letom; 

Valerij in Rufin, 

mučenca 

14. 6. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Ivana Ogorevc (obl.) 

za † Žnideršič Antona 

 

za † Trefalt Rozalijo (nam. cv.) 

 
Na župnijski spletni strani lahko spremljate prispevek o kulturni dediščini, ki ga 

pripravljata Alenka Černelič Krošelj in Davor A. Lipej. 

 

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

mašam tudi med tednom, ko beremo vrtnice. 
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