SV. MAŠE IN GODOVI V MESECU JUNIJU 2020
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Vid, mučenec
Tihon, škof
Rajner, samotar
Gregor Barbarigo
Srce Jezusovo
Srce Marijino
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Marija Mati Cerkve
Erazem, škof
Ugandski mučenci
Kvirin, mučenec
Bonifacij, škof
Norbert, škof
Nedelja
Svete Trojice
Medard, škof
Primož in Felicijan
Bogumil Poljski
SV. REŠNJE
TELO IN KRI
Adelajda, devica
Anton Padovanski

Janez Ficher
in Tomaž More
Edeltruda, opatinja
Rojstvo
Janeza Krstnika
Dan državnosti
Stojan, škof
Ema Krška
13. nedela
med letom
Peter in Pavel
Rimski mučenci
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+ Vida Urleb
+ Bernard Očko
+ starši Kolander
+ Frančiška in Jožef Capl
+ Franci Grušovnik
+ Albert Mikuš in Henrika Ranc
+ družina Marinc
+ Maksimilijan Stermšek
+ družina Zadravec in Orozel ter za zdravje
+ Jože Drozg
+ Tone in Olga Dešman
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+ Ivan in Marija Podlesek
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+ Pavel in Vincenc Zajfrid
- priprošnja RMB za zdravje
+ starši Tršinar
+ Zdenka Berglez
+ Sonja Ditmajer
Smolnik
- za spreobrnenje sestre in Božje varstvo nečakinje
- za spravo in odpuščanje v družini
+ Ivan in Marija Rotovnik
+ Jože Ravnjak
+ Jože Kepnik
+ Štefan Puklavec ter starši Puklavec in Čvan
+ starši Jože in Alojzija Jerot
starši Mušič in sorodniki
+ Franc in Agica Šmigoc

18.30

+ Ivan Ciringer in starši Lepej

18.30

+ Maks in Marija Repolusk

7.30

- za blagoslov in srečno zadnjo uro
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+ Jože Jurko
+ Janko Strnad
+ Antonija Tonika Turk
+ Marija Petrič in družina Petrič
+ Janez in Marija Robnik
+ Jeni Pavel
+ Zvonka Harič

7.30
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Jn 3,16–18
OB PRAZNIKU
SVETE TROJICE
Glede razodetja Boga kot
Svete Trojice, kar imenujemo
v teologiji tudi troedini Bog, je
treba najprej reči, da ostaja
kljub vsemu skrivnost, ki ni
dojemljiva človeškemu spoznavanju. Vse, kar o Bogu izrečemo, je samo analogno
izraženo. Za to vrsto govorice
pa je Cerkev jasno izrazila,
da je z njo izražena večja nepodobnost kot pa podobnost. Vsekakor je res,
da krščanstvo troedinega Boga ne razume v smislu vzhodnih božanstev, ki
so neosebno pojmovane sile. Cerkev pa jasno izpoveduje vero v tri Božje
osebe, ki imajo vse tri isto Božjo naravo oz. isto Božje bistvo. Da bi nam približal to skrivnost, je Jezus uporabil podobo oče-sin. Kot sina ni brez očeta,
tako tudi očeta ni brez sina. Saj moški postane oče šele, ko dobi otroka, prej
pa je moški oziroma mož. Tako sta eno v tem, da ju za očeta in sina dela
njun medsebojni odnos. Nekaj podobnega je tudi v Sveti Trojici. Oče in Sin
sta eno, a odnos med njima je popolna ljubezen, ki pa v Bogu ne more biti
drugega kot Bog, torej tretja Božja oseba Sveti Duh.
V Svetem pismu zares še ne najdemo besedne zveze Sveta Trojica ali troedini Bog, saj so to teološki pojmi, ki so jih začeli uporabljati šele v naslednjih
stoletjih. Je pa veliko mest, kjer lahko jasno razberemo, da gre za tri med seboj različne Božje osebe, ki so med seboj neločljivo povezane. Če naj bi med
njimi izbral dve takšni mesti, potem naj spomnim na opis Jezusovega krsta v
Jordanu in na njegovo spremenjenje na gori. V obeh primerih se zasliši Očetov glas, ki Jezusa imenuje “ljubljeni Sin”, Sveti Duh pa se pri krstu pojavi kakor golob. Podobno lahko prepoznamo navzočnost vseh treh tudi pri spremenjenju na gori.
M. Turnšek

Mt 9,36–38; 10,1–8

DVANAJST IMEN
Evangelij nam našteva imena dvanajsterih mož, ki si jih je Jezus izbral za apostole. Kaj vemo o njih? Peter bo postal skala bodoče Cerkve. Kljub zelo človeškim potezam svojega značaja. Ko bi moral moliti, je spal; ko bi moral misliti na
nebeško, je mislil na zemeljsko; ko bi se bil moral za Jezusa postaviti, je prisegal, da ga ne pozna. K Jezusu ga je privedel njegov brat Andrej. Tega imamo
lahko za predstavnika ljudi, ki drugim pomagajo naprej, sami pa ostanejo v
ozadju.
Brata Jakob in Janez sta dobila ime sinova groma, ker sta klicala Božjo kazen
na negostoljubno samarijsko vas. Janez bo pozneje dobrohotnejši. Stal bo pod
križem, pa ne bo rekel žal besede čez Jezusove morilce. Oba z Jakobom bosta
pokazala pripravljenost piti Jezusov kelih.
O Filipu in Bartolu vemo, da sta pod smokvinim drevesom modrovala, ali je
možno, da pride Mesija iz tako zloglasnega gnezda, kot je Nazaret.
Tomaž se je s svojim obnašanjem za vedno zapisal v društvo dvomljivcev in
črnogledcev. Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, da je bil udarjen na denar.
Če bi bil res takšen, Jezusu in njegovemu spremstvu ne bi priredil velike gostije. Hvaležni smo mu, da si je zapomnil toliko Jezusovih besed in dejanj in jih
ohranil v evangeliju. O Jakobu, Tadeju in Simonu vemo le toliko, da so spadali
med Jezusovo dvanajsterico. Juda je dobro začel, slabo nadaljeval in še slabše
končal. Koliko rajši bi ga videli skesanega pod križem kakor visečega na vrvi.
Bili so ljudje, podobni nam. Zakaj je Jezus prav nje povabil v svoj ožji krog, ne
vemo. Ni naredil iz njih nadzemeljskih bitij. Ostali so ljudje, kot so bili poprej.
Prejeli pa so nalogo, ki presega človeške moči: oznanjati Božje kraljestvo. Storili so, kar so mogli. Česar sami niso mogli, je storil po njih tisti, ki jih je izbral in
poslal.

Oznanila:
1.6., praznik Marije, Matere Cerkve-binkoštni ponedeljek
4.6., po sv. maši srečanje staršev prvoobhajancev
4.-6.6., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na
domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
7.6., nedelja Svete Trojice
11.6., praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi; po sv. maši telovska procesija
13.6., ob 10.30 sv. maša pri AREHU ob godu sv. Antona Padovanskega
19.6., praznik Srca Jezusovega; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred
Najsvetejšim in posvetitvi Jezusovemu srcu
20.6., praznik Marijinega srca; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred
Najsvetejšim in posvetitvi Marijinemu srcu
23.6., ob koncu šolskega in veroučnega leta molitev pred Najsvetejšim in sv. maša za blagoslov naše prihodnosti, za dar dušnega in telesnega zdravja, za mir, blagostanje v družinah in mirne počitnice
24.6., praznik rojstva Janeza Krstnika
25.6., ob dnevu državnosti pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
za našo domovino, mir in blaginjo
29.6., ob prazniku apostolov Petra in Pavla pred sv. mašo molitev
pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in blagoslov v družinah

F. Cerar

Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet,
brate vse, kar nas je sinóv sloveče matere!
(F. Prešeren, Zdravljica)
Molitev ob dnevu državnosti
Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo, našo domovino
in domovino naših prednikov. Podeli ji svobodo, varnost, mir in pravo mesto v svetovni
družini narodov. Podpiraj jo na poti k duhovni in družbeni prenovi ... Posebej te prosimo, vlivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici in pravici, da bo kmalu
srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju. Vsem pa, ki so odšli po svetu, a
zavestno sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo, pomagaj, da se ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi, da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet,
deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in tebi v slavo, ki ti jo
neprenehoma kličemo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
B. Fink

O Bog, vir vsega dobrega.
V srcu tvojega Sina, ki so ga ranili naši grehi,
si nam odprl neizčrpne zaklade ljubezni.
Naj mu zvesto služimo, ga častimo
in mu vselej zadoščujemo.
Prosimo te po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v
občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–3
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