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Jn 16,12–15
DUH RESNICE NAS VODI DO VSE RESNICE
Po velikonočnem času, ki se je preteklo nedeljo zaključil z binkoštnim praznikom, je v
bogoslužju nastopil čas t. i. navadnih nedelj med letom. To ne pomeni, da se mora
vnema kristjanov zmanjševati. Gre za prav nasprotno držo. Okrepljeni z delovanjem
milosti smo poklicani napredovati v ljubezni do Boga in do bližnjega. Nedelja Svete
Trojice na neki način povzema razodetje Boga, ki smo ga doživljali v obhajanju
velikonočnih skrivnostih. Um in človeški govor nista najbolj prikladna za
pojasnjevanje življenja Svete Trojice, odnosa med Bogom Očetom, Sinom in Svetim
Duhom, vendar so cerkveni očetje že v prvih stoletjih skušali približati skrivnost
enega Boga v treh osebah, ki so jo osebno doživljali v globoki veri.
Sveta Trojica se naseli v nas na dan našega krsta. Ko se pokrižamo, se spomnimo, da
smo bili krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Teolog Roman Guardini
utemeljuje znamenje križa pred molitvijo v misli, da bi nas to dejanje zbralo in
usmerilo v Boga naše misli, srce in voljo. Po molitvi pa se pokrižamo, da bi Božji dar,
ki smo ga prejeli, ostajal v nas. V znamenju križa in v imenu živega Boga je tako
vsebovano oznanilo, ki rojeva vero in navdihuje samo molitev.
Podobno, kot je Jezus apostolom obljubil, da jih bo Duh resnice vodil do vse resnice
(prim. Jn 16,13), se dogaja pri nedeljskem bogoslužju. Duhovniki nam od tedna do
tedna delijo kruh Božje
besede in evharistije.
Zato je sveti Arški župnik
vernike spominjal, da je
ravno duhovnik tisti, ki
nas povezuje z Bogom.
Ob rojstvu nas je vključil
v Božje življenje, potem
nas spremlja na našem
zemeljskem romanju. Za
končno srečanje z Bogom
nas spet duhovnik umije
v krvi Jezusa Kristusa.
V molitvi prosimo za
z ve s t o b o v p rav i i n
globoki veri in naj nas v
tem podpira priprošnja
Device Marije. Bila je
prvo bitje, popolnoma
prevzeto s Sveto Trojico.
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Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega
ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo
govóril sam od sebe, temveč bo povedal,kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje
reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je
moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 14,15–16.26)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Molitev za domovino
Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše
voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V času, ko se
pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno
oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in
otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo
našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo
Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen.
Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas!
V IMENU OČETA
IN SINA IN
SVETEGA DUHA

Bog Oče, čelo
predstavlja moj
razum, mojo
sposobnost
izbiranja, mojo
voljo in mojo
svobodo, po
kateri sem
tvoja podoba.
Za čelom se
porajajo in
rastejo moje
misli, moji
načrti, moje odločitve. Bog Oče, polagam te na svoje čelo, da bo moje življenje
takšno, kot si si ga zamislil ti.
Bog Sin, Jezus, moj brat, prsi predstavljajo moja čustva: sposobnost ljubiti
Očeta, kakor si nas ti učil, veselje, da gremo za teboj kot svojim Učiteljem;
prizadevanje, da ljubimo druge, kot si ti ljubil nas. Bog Sin, Jezus, moj brat,
polagam te v svoje prsi,
da bodo moja čustva vedno utemeljena v tebi.
Bog Sveti Duh, ramena predstavljajo moj dejavnost, moč, ki podpira moje
izbire in moje odločitve, moje obveznosti in moje napore, ki jih terja pravo
življenje. Bog Sveti Duh, polagam te na svoja ramena, da mi ne bo manjkala
tvoja pomoč, da razumem Jezusa in živim tako, kot je živel on.
Oče, Sin in Sveti Duh, polagam vas v svoje življenje in vam ga izročim. Amen.

17.06.2019
PONEDELJEK
18.06.2019
TOREK
19.06.2019
SREDA
Romuald, opat

20.06.2019
ČETRTEK

KAPELA

19.00

Alojzij Gonzaga, redovnik
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SOBOTA

KRIŽ

✞ IVANKA in ANTON BENČIČ, TOMAJ 19

SV. REŠNJE TELO IN KRI

21.06.2019
PETEK

Pavlin iz Nole, škof

23.06.2019
11. NEDELJA MED LETOM

KAZLJE
TOMAJ
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✞ RUDOLF VRAN, Tomaj 6

✞ VOJAN REBEC, Križ 179, 8.danI

8.30 ✞✞ ČELIGOJ, Kazlje 5a
10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
in ZA DOMOVINO, pn. župljanke

Do 26.5. ste za nakup tepiha v Tomaju darovali 860€. Bog povrni.
Dokončna cena tepiha je 1.100,00€. Če je še interes, prosim za vaš
dar čimprej.
ORATORJI 2019 “IMAŠ MOČ” bo potekal od torka 25.junija - do
nedelje 30. junija 2019 in ga zaključimo s sv. mašo v nedeljo 30.junija
ob 10h v tomajski cerkvi ob praznovanju apostolov Petra in Pavla.

S prijavnicami za oratorij smo zaključili.
V petek, 21.6. vabljeni na koncert MPZ Sežana v Križu ob 20.30.

