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NEDELJA SVETE TROJICE, 7. 6. 2020 
 
NEKATERI GODOVI 
 

Ponedeljek: Medard, škof  
Torek:                     Primož in Felicijan, mučenca  
Sreda: Edvard Poppe, duhovni pisatelj  
ČETRTEK: SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
Petek: Eskil, mučenec   
Sobota:  Anton Padovanski, redovnik in cerk učitelj  
NEDELJA: 11. NEDELJA MED LETOM  
 
SVETE MAŠE  
  
Ponedeljek (8.6.) ob 19h: Pok. starši Demšar   
Torek  ob   7h:  Po namenu    
Sreda  ob   7h:  Po namenu     
ČETRTEK  ob 19h: V čast SRT in Krvi  
            Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 19h:  V zahvalo  
Sobota  ob 19h:  Marija in Martin Šturm  
NEDELJA (14.6.)  ob   9h:  Za farane 
 
 

• Procesije v čast Svetemu Rešnjemu Telesu letos ne bo. Pobožnost 
bomo v okviru danih možnosti prihodnjo nedeljo po sv. maši izpeljali v 
cerkvi.  
  

• Vrtnice beremo v mesecu juniju, ki je posvečen Jezusovemu Srcu. 
Redovnice, redovniki in laiki pripovedujejo o svojih izkušnjah češčenja 
Jezusovega Srca. 
 

• Darovanje za cerkev in potrebe župnijeje po sv. maši. 

 
Nedelja Svete Trojice 

 

V Katoliški Cerkvi na nedeljo po 
binkoštnem prazniku praznujemo nedeljo  
Svete Trojice.  
Nauk o Sveti Trojici se je izoblikoval že na koncilu v 

Niceji (325 po Kr.) in je kot veroizpoved (credo) v bogoslužni rabi prisoten vse 
do današnjih dni. Vera v Sveto Trojico je sestavni del kristjanove vere v enega 
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Boga v treh osebah. Na nedeljo Svete Trojice se pri bogoslužju zato posebej 
poglabljamo v skrivnost verske resnice o enem Bogu v treh osebah, ki so Oče, 
Sin in Sveti Duh (prim. Katekizem Katoliške Cerkve (KKC) 249–256). 
 
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. 
Čeprav razlikujemo tri Božje osebe, jih ne smemo ločevati. Nauk o Sveti Trojici 
poudarja, da je delo stvarjenja skupno vsem trem osebam Troji-ce, saj so vse 
tri eno počelo stvarjenja. Hkrati pa je stvarjenje povezano z razodetjem in 
odrešenjem, ki je prišlo po Jezusu Kristusu, stvarstvu pa se posreduje po 
Svetem Duhu. Sveti Duh je kot tretja Božja oseba poslan od Očeta in Sina ter 
vodi Cerkev, ki je skupnost verujočih. Bistvo odnosov med tremi Božjimi 
osebami je brezpogojna ljubezen. 
 
Ena od najbolj znanih upodobitev Svete Trojice je ikona ruskega ikonopisca 
Andreja Rubljova (1360–1430). Vsebinsko jo povezujemo s starozaveznim 
svetopisemskim odlomkom, ki opisuje Božji obisk pri Abrahamu in Sari ob 
Mamrejevih hrastih. 
 
 

OB 75. OBLETNICI SLOVENSKEGA HOLOKAVSTA 
 

(dr. Matija Ogrin) 

Pred nami je naša osrednja spominska slovesnost, kjer se bomo spominjali 

množičnega pomora Slovenske narodne vojske v Kočevskem Rogu pred 75 leti. 

Vabimo vas, da sveto mašo in slovesnost po njej ob breznu pri Macesnovi Gorici v 

Kočevskem Rogu spremljamo na sporedih TV Slovenija in Nova24. 

Sveto mašo ob 75-letnici revolucije in množičnih pobojev bo daroval ljubljanski 

nadškof metropolit, predsednik SŠK msgr. Stanislav Zore ob somaševanju 

duhovnikov. 

Spominska slovesnost po maši se prične z uvodno besedo Nove Slovenske zaveze, 

ki jo bo prebrala Jasmina Rihar. 

Sledita nagovora predsednika vlade Janeza Janše in predsednika republike Boruta 

Pahorja. 

http://katoliska-cerkev.si/slovesni-praznik-binkosti


TV Slovenija bo predvajala mašo in spominsko slovesnost z govori v več ločenih 

terminih in sicer: 

• sobota, 6. 6. 2020 ob 16:00 in 20:50 na TVS 3: govori, 

• nedelja, 7. 6. 2020 ob 10:00 na TVS 2: maša; ob 11:40 ter ob 19:20 na TVS 
3: govori, 

• ponedeljek: 8. 6. 2020 ob 9:35 na TVS 3: govori.  

Nadškof bo sveto mašo daroval na resničnem mestu poboja Slovenske narodne 

vojske, ob breznu pri Macesnovi Gorici. Zato vas še posebej vabimo, da vzpodbudite 

svoje sorodnike in prijatelje, naj s pomočjo televizije v duhu obhajajo sveto daritev za 

naše roške žrtve in njihove krvnike. Prva sveta maša ob pravem breznu slovenskih 

domobrancev, 75-letnica revolucije in 30-letnica prve roške slovesnosti so trije 

mejniki s pomembnimi sporočili. 

1. Premik naše slovesnosti k breznu pri Macesnovi Gorici nas opominja, da 
smo skoraj 30 let prihajali žalovat in obujat spomin k napačnemu breznu. 
Oblastniki, ki so si slovesnost po maši leta 1990 prisvojili, so to vedeli, a so 
nas pustili v zmoti. Toda resnica je prišla neizprosno na dan. Poslej bomo 
obhajali spomin na naše žrtve na kraju njihovega resničnega trpljenja. 

2. 75-letnica pobojev nas spominja na to, da je komunistična revolucija prekrila 
slovensko zemljo z dejanji, ki so Slovencem storila nepojmljivo zlo, 
povzročila nepredstavljivo trpljenje. Trpele so mučene in pobite žrtve; trpele 
so sirote in vdove; trpele so družine žrtev v dolgih desetletjih, ko svojega 
žalovanja ljudje niso smeli niti pokazati. Posredno pa je trpel in še danes trpi 
ves slovenski narod: kajti revolucija je s poboji odtrgala Slovence od tkiva 
evropske krščanske omike, v kateri smo se razvili v narod; pahnila nas je v 
barbarstvo, v katerem so desetletja vladali nasilje, pravica močnejšega, laž 
in predvsem strah … 

3. Spomin na 30-letnico prve roške slovesnosti je svetel in temen: svetel, ker je 
bila prvikrat ob roških breznih darovana sveta maša in so žalujoči po dolgih 
desetletjih lahko prvikrat javno pokazali svojo žalost; in temen, ker so si 
nasledniki krvnikov prisvojili slovesnost po maši za lažno rehabilitacijo. S 
geslom, da je bila sprava tedaj dosežena, je bila ob pomanjkanju pravih 
dejanj v resnici zavrta. 

Zato smo ob letošnji priložnosti prosili najvišja predstavnika slovenske države, 

predsednika vlade in predsednika republike, da premerita daljo in nebesno stran 

slovenske poti k narodni spravi. 


