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Nedelja 
Svete Trojice

oznanilo
Hočemo ljubiti, 

ker nas je on 
najprej ljubil.

1 Jn 14,9

Jn 16,12–15 
PREPLETANJE POSLANSTVA 
V odlomku svetega pisma vidimo 
čudovito harmonijo med tremi Božjimi 
osebami. Jezus bi rad učence še naprej 
učil, a ve, da tega sedaj ne morejo nosi-
ti. Zato bo čas kasneje, ko on ne bo več 
med njimi. Učencem bo poslal Svetega 
Duha, ki jih bo postopoma uvajal v vso 
resnico. V tem razodevanju resnice bo 
Sveti Duh 
jemal iz 
Očetovega 
naročja in 
nas hkra-
ti vračal v 
naročje Božje ljubezni in usmiljenja.
Tako ima vsaka Božja oseba svoje po-
slanstvo, ki se medsebojno preple-
ta. Lahko bi rekli, da so v vsaki ose-
bi navzoče vse osebe in v vseh vsaka. 
Vsaka od teh pa se na poseben način 
povezuje z nami. Tako je nedelja Sve-
te trojice povabilo, da bi še bolj živeli 



v povezanosti z Bogom. Kako? 
- Jezus je pot: Pot, ki nam je 
razodeta po njegovem zemel-
jskem življenju. Redno branje 
in premišljevanje Božje besede, 
še posebej evangelijev, je te-
meljno za spoznavanje Jezu-
sa, Božjega sina, našega brata, 
prijatelja in Odrešenika. Samo 
tako moremo stopati v tesen 
odnos z njim in ne delati zla.
- Sveti Duh je duh resnice: Ra-
zodevanje resnice, kot vidimo 
v odlomkih zadnjih nedelj, je 
postopno. Jezus celo pravi, da 
vse resnice ne moremo razodeti, 
ker bi je ne mogli nositi. Torej je 
še kako pomembno, da smo vsak 
dan čuječi, da prepoznavamo res-
nico – o sebi, o bližnjem, o Bogu 
in o svetu. Za to odprtost mora-
mo neprestano moliti in prositi.
- Oče je življenje: Je prekipeva-
joče življenje v sebi, ki se vedno 
daje v ljubezni vsakemu izmed 
nas. Je usmiljenje samo, ki ne 
želi, da bi se kdo izmed njegov-
ih otrok pogubil. Še vedno trpi 
po svojem Sinu za odrešenje 
naših duš in se razdaja po de-
lovanju Svetega duha. Življenje 
v zavesti zakramentov in v de-
javni ljubezni je življenje v Bogu.

Naj križ, ki ga naredimo na 
čelo, ne bo le znamenje iz na-
vade, ampak vedno znova pov-
abilo, da živimo z jasno zavest-
jo o Troedinem Bogu in z željo, 
da mu po njegovem delovan-
ju postajamo tudi podobni. 

»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 16,13–15)

Tudi če bi hodil 
po globeli smrtne sence, 

se ne bojim hudega, 
ker si ti z menoj.

(Ps 23,4)



1. Koncert po sveti maši / 
12. junij 2022
- po sveti maši bife in nato 
25 minutni koncert v cerkvi
- nastopajoči: 
Timotej Kosovinc, Jera Petriček 
Hrastnik in Lara Hrastnik

2. Župnijsko žegnanje / Srce Jezusovo 
- 26. junij 2022 / ob 9.30
- po sveti maši druženje v bifeju ali na dvorišču (glede na vreme...)
- prosimo za čim prejšnjo prijavo (najkasneje do petka, 24. junija
- letos prispevka za hrano in pijačo ni / prostovoljni prispevki 
“seveda možni”

4. Izlet v Slovenijo
- 03. in 04. september 2022
- Maribor, Slovenska Bistrica... 
- prispevek na osebo 
130 do 150 EUR (prevoz, hotel, 
vstopnine, nekaj obrokov... VSE 
ODVISNO od števila prijav / 
predvsem prevoz)
- prosimo za čim prejšnjo prijavo
- podrobnejši program sledi

OZNANILA



SVETE MAŠE / junij - avgust 2022

JUNIJ
19. junij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

26. junij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko
Praznik Srca Jezusovega (župnijsko žegnanje in kosilo na vrtu)

JULIJ
03. julij 2022 / NEDELJA / - - ni svete maše
(slovesnost 100 letnice kapele v rojstnem kraju Lipovci)

10. julij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

17. julij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

24. julij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

31. julij 2022 / NEDELJA / - - ni svete maše
(nadomeščanje g. dekana v cerkvi Auferstehung Christi

AVGUST
07. avgust 2022 / NEDELJA / - - ni svete maše
(nadomeščanje g. dekana v cerkvi Auferstehung Christi

14. avgust 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

15. avgust 2022 / PONEDELJEK / 9.30 sveta maša / slovensko
Marijino vnebovzetje

21. avgust 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

28. avgust 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko



SVETI DUH
Bog nam govori po Svetem Duhu.
Sveti Duh je nepogrešljiv v Presveti Trojici. 
Je ljubezen, ki izvira iz osrčja nebeškega Očeta. Je živa voda, 
ki se razliva iz Jezusovega naročja in blagoslavlja vse stvarstvo.
Kot vez med Očetom in Sinom 
združuje človeštvo v ljubezni do Boga.
Sveti Duh nam daje uvid, nas krepi v urah skušnjave in bolečine.
Z njegovo pomočjo zmoremo razločevati med dobrim in zlim, se 
odločati, kakor je všeč dobremu nebeškemu Očetu, 
in ostati poslušni Jezusovemu učenju.
Sveti Duh je plamen modrosti, ki nevidno lebdi nad nami. 
Povezuje nas v občestvo zanesljivih pričevalcev prihodnjega veka.
Njegova ljubezen je nepreklicna.
Veje, kjer hoče, in njegova dela so velika.
Tam, kjer ni več sovraštva med ljudmi in zavlada usmiljenje, 
je na delu Sveti Duh.
Kjer se napuh spremeni v srčno ponižnost, 
slutimo njegovo navzočnost.
Kjer se zgodijo čudežna notranja spreobrnjenja, 
zasledimo njegovo zvesto pisavo.
Sveti Duh je sedež modrosti, 
ki usmerja ljudstva na zemlji proti večnemu kraljestvu. 
V njem živi, je živel in bo živel brez konca.
Priklonimo se torej njegovi sveti naravi in vsakršni vzvišenosti, 
saj prihaja od Boga in je Bog sam. 
                                                             Po: P. Millonig, Zasidran v veri



Slovenski 
pastoralni center / SPC
Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien 
Telefon: 0664 217 37 38 (Matija)
Skype: tratnjek.matija 
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes 
že nasmejali?

Petra v trgovini z živalmi: »Rada bi 
reklamirala papagaja in ga zamen-
jala z novim.« »Kaj pa je narobe z 
njim?« »Imam novega fanta in ta 
papagaj ve preveč ...«

V kino pride moški s psom.
Pes se ob gledanju filma zabava. 
Ena gledalka pravi: »Zelo nena-
vadnega psa imate.« Možakar: 
»Tudi sam se čudim. Ko je bral 
knjigo, po kateri je bil film posnet, 
ni bil nič navdušen.«

Policist ustavi voznika zaradi 
prehitre vožnje: »Ali veste, kaj ste 
storili narobe?« »Vem! Prepozno 
sem vas zagledal.«

SVETE MAŠE
NEDELJA, 12 junij 2022
   Nedelja Svete Trojice
9.30 za + p. Ivana Tomažiča

NEDELJA, 19. junij 2022
   12. nedelja med letom
9.30 za + Štefana in Gizelo 
Tivadar

NEDELJA, 26. junij 2022
   13. nedelja med letom
9.30 mašni namen še ni določen

Gospod, odpri moje čute:
Gospod, odpri moje ustnice,
da bodo moja usta oznanjevala tvojo hvalo.
Gospod, odpri moje oči,
da bom videl tvoje delovanje in stisko ljudi.
Gospod, odpri moja ušesa,
da bom slišal tvojo besedo in krik ubogih. 
Gospod, odpri mi nos, 
da bom razlikoval živo od mrtvega.
Gospod, odpri moj razum, 
da bom razumel tebe in tvojo besedo.
Gospod, odpri moje srce,
da ti bom na voljo in te bom iskal in našel v vseh stvareh.
Gospod, odpri moje roke, 
da bom sprejemal od tebe in veselo dajal ljudem. Amen. 


