
 

1. berilo: 5 Mz 4,32-34.39-40; Psalm: Ps 33; 2. berilo: Rim 8,14-17; Evangelij: Mt 28,16-20 

 

PRVOOBHAJANCI 2021 

 
1. Ajster Maja 

2. Carl Lara 

3. Černoš Košmrlj Nal 
4. Kene Hana 

5. Kržan Ema 

6. Pečar Manca 

7. Povh Lucijan 

8. Putrih Šetinc Patrick 

9. Rožman Daniel 
10. Rožman David 

11. Sikošek Rok 

12. Slakonja Toni 

13. Šerbec Ana 

14. Štrucl Lorena Isabel 
15. Šumlaj Anžej 
16. Tomše Gal 
17. Vidmar Lana 

18. Vidmar Nina 

19. Vugrin Žiga 

20. Vukič Izak 

21. Žnideršič Jan 

 

Vsem prvoobhajancem, njihovim staršem,  
krstnim botrom in starim staršem ob vašem prazniku  
čestitamo in želimo, da bi se odslej še raje udeleževali  

svete maše in prejemali sveto obhajilo.  
 

NEDELJA SVETE TROJICE 
 

V Katoliški cerkvi na nedeljo po binkoštnem prazniku praznujemo nedeljo Svete 

Trojice. 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. 
 

30. 5. 2021 



 

                                  Bog je polnost ljubezni 

 
Jezus je svojim učencem razkril veliko skrivnost naše vere –neločljivo 
povezanost treh Božjih oseb: Očeta, Sina in Svetega Duha. Jezusovo poslanstvo 
je bilo, da nam razodene slavo troedinega Boga in nas združi z Bogom v 
skupnosti neločljive edinosti in večne ljubezni. Končni cilj in namen, zaradi 
katerega nas je Bog ustvaril, je vstop Božjih sinov in hčera v popolno edinost 
Svete Trojice. 

Judje so Boga razumeli kot Stvarnika in Očeta vsega, kar je ustvaril(5 Mz 32,6). 

Izraelski narod je bil zanje Božji prvorojenec(2 Mz 4,22). Jezus razodene Očeta 

na povsem nov način. Bog je večni Oče po svojem odnosu do edinorojenega 
Sina, ki pa je Sin samo v odnosu do svojega Očeta (Mt 11,27). Tudi Sveti Duh je 

neločljivo eno z Očetom in Sinom. 
 

Poslanstvo Jezusa in Svetega Duha je isto. Zato je Jezus rekel svojim učencem, 
da bo Duh razodel slavo Očeta in Sina in spregovoril o tem, kaj je resnično. Pred 
svojim trpljenjem ga je razodel kot "Tolažnika" in Pomočnika, ki bo učence učil 
in vodil "v vso resnico" (Jn 14,17.26; 16,13). Po krstu smo poklicani, da tukaj na 

zemlji v veri sodelujemo v življenju Svete Trojice in po smrti v večni luči. 
Sveti Duh je tisti, ki tudi nam razodeva Očeta in Sina in nam daje dar vere, da 

spoznamo in razumemo resnico Božje besede. Po njem oznanjamo vero v 

odrešenjsko smrt in vstajenje Jezusa Kristusa,dokler ne pride spet v večni slavi. 
Gospod nam daje svojega Duha, da lahko rastemo v Božji modrosti. Zato iščimo 
modrost, ki prihaja od zgoraj,in v njem voljno poslušajmo Božjo besedo. 
 

Jezusov odhod in vnebohod je bil za učence konec in začetek. Konec njegove 
fizične navzočnosti pri ljubljenih učencih, hkrati pa nov začetek njegove 

navzočnosti pri njih. Ko se je Jezus fizično oddaljil od apostolov, niso ostali sami 

ali nemočni. Obljubil je, da bo vedno z njimi,do konca časa. Zagotovil jim je 

svojo prisotnost in moč Svetega Duha. Moč, ki je premagala greh in smrt. To se 
je uresničilo na binkoštni praznik (Lk 24,49; Apd 2,1-4). Zdaj, ko je slavljeni in 

vstali Gospod za večno združen z Očetom, daje svojim učencem moč Svetega 
Duha.  

Naše poslanstvo je oznanjati ljubezen Boga, našega Očeta, ki nas je rešil po 
svojem Sinu Jezusu Kristusu in nas združuje v svojem Duhu.  
 

Jezusove zadnje besede apostolom kažejo na njegovo odrešenjsko poslanstvo in 
na njihovo poslanstvo, da bodo njegove priče in bodo oznanjali veselo novico o 

odrešenju po vsem svetu. Njihova naloga je oznanjati ga vsem narodom. Božja 
ljubezen in dar odrešenja nista namreč namenjena le nekaterim ali nekemu 

narodu, ampak vsem, ki ju bodo sprejeli. Evangelij (vesela novica o Jezusu 



Kristusu) je Božja moč, moč odpuščanja grehov, zdravljenja, osvobajanja od zla 
in zatiranja ter uresničenja življenja v polnosti. 
 
Hvala ti Gospod – Oče, Sin in Sveti Duh, da lahko izkušamo tvojo ljubezen, 

ki ima moč odpuščati grehe, zdravi, osvobaja in omogoča življenje v polnosti. 
Hvala ti, da sem lahko tvoj otrok in to tudi živim. 

 

OBVESTILA 

 

Škofija Celje se veseli škofovskega posvečenja novoimenovanega celjskega 

škofa msgr. dr. Maksimilijana Matjaža, ki bo danes, na nedeljo Svete Trojice, 

30. maja 2021, ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem 
Gradu. Glavni posvečevalec bo apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Jean-Marie 

Speich, soposvečevalca pa msgr. Martin Kmetec, nadškof metropolit Izmira, in 
upokojeni celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek. 
 

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

k svetim mašam tudi med tednom, ko beremo vrtnice. 
 

V sredo, 2. junija 2021, imamo duhovniki Videmske dekanije rekolekcijo – 

duhovno obnovo v Brestanici. 

 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo v Katoliški cerkvi praznovali v 
četrtek, 3. junija 2021. 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 udeležijo 
bogoslužja. Praznik nima stalnega datuma, saj je določen 
glede na praznik velike noči in ga obhajamo v četrtek drugi 
teden po prazniku binkoštih.  
 

OBVESTILO OB SKLEPU VEROUČNEGA LETA 
2020/21 Bliža se zaključek verouka, ki tudi letos ne bo skupen, ampak za vsak 

razred posebej po razporedu po dogovoru s katehistinjami oz. katehetom. 

 

Karitas odpira v Brežicah pisarno za oddajo prošenj za pomoč pri nakupu 
delovnih zvezkov od 15. 5. do 30. 6. 2021 in od 16. 8. do 17. 9. 2021., 

ponedeljek in sreda med 9.00 in 11.00 v učilnici Slomškovega doma. 
 

 



                                          
9. obletnica 

 

 

VEROUK POTEKA PO DOGOVORU S KATEHISTINJAMI IN KATEHETOM. 

 

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV. 

 

NA ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŽUPNIKA IN ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 

NEDELJA 

 
Nedelja Svete Trojice 

 

Kancijan in  

drugi oglejski mučenci 

 

 

30. 5. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Ogorevc Ivana in Marijo 

za družine prvoobhajancev in krstne botre 

 

za † Gvida Gumzej (obl.), družine Gumzej-
Kovačič 

PONEDELJEK 
Obiskovanje  

Device Marije   

31. 5. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

v čast Mariji Svetogorski za dušno in telesno 
zdravje 

TOREK 
Justin, mučenec 

1. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † starše Jožeta in Barbaro Škofljanec, Fani in 
Andreja Hribar ter Zvonimirja Škofljanec 

za † Žmavčič Ivanko (obl.) 
SREDA 

Marcelin in Peter,  

mučenca 

2. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Glinšek Štefanijo 

 

za zdravje 

ČETRTEK 
SV. REŠNJE  

TELO IN KRI;  

1. četrtek 

3. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

Ob 19.00 

za † duhovniške in redovniške poklice 

sledi molitev pred Najsvetejšim 

za edinost v Cerkvi in trdnost vere 

za † Vinka Kržan ml. (obl.) 

PETEK 
Peter Veronski, redovnik, 

mučenec; 
1. petek 

 

4. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 19.00 

za † Mihaela Ignatijev-a, žpk na Gornji Polskavi, 
Gornji Kungoti in Pesnici 

pobožnost 1. petka 

za † Bahč Bogdana (4. obl.) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Bonifacij, škof, mučenec; 

1. sobota 

 

5. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † starše Vukič 

sledi molitev pred Najsvetejšim za družine 

za † moža Žanija, sestro Antonijo, starše Jamnik, 
Krstnik in v dober namen / 

za † Pršlja Bare-ta (7. dan) 

NEDELJA 

10. med letom 

 

Norbert, škof,  
redovni ustanovitelj 

 

 

 

6. 6. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Marijo in Jožeta Kernulc 

za † Cizel Tonija, Kresonja Štefana / 

za † Terezijo-Zinko Rožman (obl.) 
 

za † Šavrič Danielo in Ceneta (nam. cv.) 
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