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BESEDA ŽIVEGA BOGA
On bo poveličal mene,
ker bo jemal iz mojega
in oznanjal vam.
Vse, kar ima Oče, je moje;
zato sem rekel,
da bo jemal iz mojega
in oznanjal vam.
(Jn 16, 14-15)
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Hvali, Sion, Rešenika, nam pastirja
in vodnika s himnami in pesmimi.
Naj ga hvali, kar ga hoče,
ni prehvaliti mogoče
ga v nobenih hvalnicah.
Dar posebnega češčenja:
živi kruh in vir življenja
danes nam je predložen.
Bodi polna, bodi glasna,
bodi mila, bodi jasna
vernih hvala
in radost.
Dan slovesni
se ponavlja,
dan ustanovni
se proslavlja,
kar je dana
ta skrivnost.
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Ko je Jezus pred smrtjo gledal v prihodnost, nam je nakazal široko odprta
obzorja Duha. Kaj pravzaprav pomeni,
da nas bo Duh resnice vodil in uvajal
v popolno resnico? Najprej zagotovo
to, da smo kot ljudje in kot kristjani
na poti k polni resnici. Da, če nam je
prav ali ne, nihče nima v oblasti popolne resnice, kakor nimamo nobenega
gotovega podatka o tem, kakšna bo
naša smrt, kateri dan in uro bomo
umrli. Prihodnost si sicer lahko pred-

stavljamo, vendar pa je večina ostaja
za devetimi gorami, umika se našim
predstavam, je in ostaja skrivnost.
Jezus je zagotovo videl dlje od nas,
razodeta mu je bila skrivnost začetkov
in skrivnost konca, zato ga v liturgiji
velikonočne vigilije po pravici imenujemo Alfa (začetek, prva črka) in
Omega (konec, zadnja črka grške
abecede). Kljub temu je sam zatrdil,
ko je v apokaliptični govorici orisal
konec sveta, da za tisto uro in tisti
trenutek ne ve nihče, niti sam ne, ampak le Oče. S takim, na široko odprtim
pogledom v prihodnost človeka in
človeštva, zemlje in vesoljstva napoveduje obdobje Duha. Po stvarjenju
sveta, ki je Očetovo delo, po razodetju
Božje ljubezni v učlovečenem Sinu,
Jezusu iz Nazareta, prihaja še tretji
»akter«, Božji Duh. Njegovo delo, zato
Jezus govori v prihodnjiku, bo vzbujati apetit po Božjem; v človekovem
srcu bo budil hrepenenje po posinovljenju, v človeška obzorja bo vgrajeval
antene Božje ljubezni.
Skrivnost Svete Trojice, ki so jo cerkveni očetje, teologi in ekumenski
koncili skozi stoletja poskušali opredeliti in tudi razumsko utemeljiti, je
in ostaja skrivnost brezmejne Božje
ljubezni, skrivnostna rast »Božjega
okolja«, ki prinaša človeštvu ozon
svetosti in kjer se ljudje prepoznavamo in spoštujemo
kot Božji otroci,
enako obdarovani
otroci ljubezni.
Z. Štrubelj

… NEDELJA PO BINKOŠTIH

Na nedeljo po
binkoštih obhaja
Cerkev nedeljo
Svete Trojice.
Vsebina praznikov
je navadno kakšen
dogodek iz zgodovine odrešenja.
Danes pa obhajamo skrivnost Boga
samega, enega Boga v treh osebah.
On je izvir in studenec vsega, naš
Stvarnik, Odrešenik in Posvečevalec
in vanj se spet vse vrača. Vse reke
človeških usod in hrepenenj se zlivajo
v ta ocean življenja in ljubezni. Njegova ljubezen je izlita v naša srca po
Svetem Duhu, ki nam je bil dan, pravi
sv. Pavel. Tudi danes Bog želi vliti v
nas to ljubezen, s katero bomo ljubili
Boga in bližnjega.
Z današnjo nedeljo se sklene lok, ki
povezuje postni in velikonočni čas.
V tem času smo od pepelnice sem
obhajali najpomembnejše dogodke
odrešenjske zgodovine. V središču
je Kristusova velikonočno skrivnost,
njegovo trpljenje, smrt, vstajenje in
poveličanje, ki se dopolni s tem, da
je poslal Svetega Duha. Pred nami
pa so »nedelje med letom« ali t.im.
»navadne nedelje«, ki se bodo vrstile
do začetka adventa.
B. Dolenc

Ljudje se prepoznavamo po obrazu.
Spreminjaj nas s svojo milostjo,
da bodo ljudje v našem obrazu
prepoznali tvoj obraz in tebe,
tvojo milino in tvojo dobroto,
tvojo ljubezen in tvoj mir. (J. Bizjak)
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NEDELJA

SVETA TROJICA * Filip Neri, duhovnik * Godon, o.

26. 5. 2013

7.00 … za žive in rajne farane
10.00 … za + Marjana NOVAK
… za prvoobhajance

PRVO
SVETO
OBHAJILO

PONEDEL.
27. 5. 2013

TOREK
28. 5. 2013

SREDA
29. 5. 2013

ČETRTEK
30. 5. 2013

* maš.: Janez B., Jože K.

slovesnost ob prvem svetem obhajilu
Alojzij Gonzaga, muč. * Avguštin Canter., šk. * ŠMARNICE
07.00 … za + Matevža VOUK
19.00 … za + Matildo in Ivana PADER ter
Darinko VERBNJAK
German Pariški, šk. * Margareta Pole, muč.

* ŠMARNICE

7.00 … za + Jožeta JEZERNIK in Antonijo
ter Ivana ZUPAN
19.00 … za + Terezijo URATNIK
Maksim Emonski, šk. * Uršula Ledochowska * ŠMARNICE
7.00 … za + Angelo CIZEJ
19.00 … za + Anico in Josipa ROJNIK
SV. REŠNJE TELO IN KRI * Kancij in drugi oglejski m.
7.00 … v dober namen (A.M.L.)
18.30
adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … za + Marico PENCELJ (obl.)
po maši procesija in blagoslovi

PETEK

Obiskanje Device Marije * Petrovška Mati božja

31. 5. 2013

7.00 … za + Ivanko PALČIČ (1. obl.)
19.00 … za + Frančiško in Maksa PAVELŠEK
ter sorodstvo

SOBOTA
1. 6. 2013

NEDELJA
2. 6. 2013



Justin, m. * Roman, š. * ZAČETEK POBOŽNOSTI VRTNIC
19.00 … za + Janeza DOBRIŠEK (1. obl.)
9. MED LETOM * Marcelin in Peter, muč. * Erazem, š.
7.00 …
09.00 …
…
10.30 …

za
za
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žive in rajne farane
+ Štefana, Štefanijo in Stanka VASLE
+ Ano REGORŠEK
* maš.: Janez B., Jože K.
+ Jožico MEDENJAK in Zdravka MIKEK

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 26. maja bosta
v župniji samo dve maši;
ob 7. in 10. uri. - 1. obhajilo.
V četrtek, 30. maja po večerni maši
bo v okolici župnijske cerkve procesija z Najsvetejšim in blagoslavljanje
kraja, polj, gozdov in vsega našega
dela. Pri njej bodo sodelovali tudi
letošnji prvoobhajanci. Vabljeni!
V četrtek, 30. maja po procesiji bo
vračanje prvoobhajilnih oblek in dvig
fotografij, DVD-jev, Blu-Ray-jev posnetih ob prvem sv. obhajilu.
V nedeljo,
2. junija so
k maši ob
10.30 lepo
vabljeni vsi
lanski birmanci. Obhajali bomo obletnico birme
(2. junija 2012). Ob tej priliki naj vsak
s seboj prinese eno fotografijo ali fotokopijo fotografije posnete ob lanski
slovesnosti (ali kakšno drugo).
Ob prazniku Sv. Rešnjega Telesa in
Sv. Rešnje Krvi, bo v baziliki Sv. Petra
v Rimu, v nedeljo, 2. junija 2013 od
17. do 18. ure molitvena ura pred
Najsvetejšim, ki jo bo vodil papež
Frančišek. Adoracija se vključuje v
duhovne pobude leta vere, zato smo
povabljeni, da se v duhu pridružimo
tej molitvi po namenu svetega očeta.
OBNOVITVENA DELA

Za obnovo gorooljskih zvonov je v
minulem tednu darovalo 26 oseb.
Skupaj so prispevali 1.666 €. Hvala!

APOSTOLAT MOLITVE

JUNIJ 2013
Splošni: Da bi med narodi prevladala kultura
dialoga, poslušanja in
medsebojnega spoštovanja.
Misijonski: Da bi tam, kjer je sekularizacija najmočnejša, krščanska
občestva učinkovito izvajala novo
evangelizacijo.
Slovenski: Da bi na Jezusovo pobudo
vztrajno prosili Gospodarja žetve,
naj obudi med nami nove duhovne
poklice.
ROMANJE

Letos obhajamo 1150 letnico prihoda
sv. bratov Cirila in Metoda na Moravsko. Ob jubileju bo v petek, 5. julija
v Velehradu na Moravskem veliko
slavje. Ob tej priliki bo v to češko romarsko svetišče (in v Prago, Olomouc
in Brno) tridnevno škofijsko romanje.
Cena 189 €. Odhod v četrtek, 4. julija.
POČITNIKOVANJE 2013

Župnija Griže tudi letos organizira
počitnikovanje otrok v Ankaranu.
Letovanje je namenjeno učencem
od 1. do 9. razreda in bo potekalo v
dveh skupinah v mesecu juliju: prva
skupina od 1. do 7. julija; druga skupina od 7. do 13. julija. Za udeležence
Občine Polzela je rezerviranih 20
mest. Polna cena letovanja znaša
152 €. S sponzorstvom
Občine bo končni znesek
manjši. Prijavnice so na
razpolago tudi v našem
župnišču. Ne odlašajte!

