
V ZNAMENJU SVETE TROJICE 

Bog je Ljubezen in je velika skrivnost in mu je ime Sveta 

Trojica. Zaradi greha prvega človeka in zaradi mnogih 

pregreh človeških rodov Bog človeka ni zavrgel, ampak mu 

je poslal odrešenje. Na mnogovrsten način – kot Oče, Sin in 

Sveti Duh. 

Ob prazniku Svete Trojice naj bi se posebej poglabljali v to 

nedoumljivo Skrivnost: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da 

je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj 

veruje, ne pogubil …« (prim. Jn 3,16). In ta Sin, spočet od 

Svetega Duha, tretje Božje osebe, učlovečeni Bog, 

obljubljeni Odrešenik Jezus Kristus, je s svojim rojstvom, s 

svojim naukom, s svojo smrtjo na križu in s svojim 

vstajenjem zaobrnil tok zgodovine, ozdravil je smrtne rane 

človeštva in začel dobo velikega povratka k Bogu. 

Vračanje k Bogu je počasno, a stanovitno. Povezano je z naravnim razvojem in mora upoštevati celo vrsto zaprek in 

skrivnostno silo svobodne volje pri posameznikih in v povezanih skupnostih. Toda najpomembneje je, da sta narava in 

nadnarava, ki sta bili sprti med seboj, s prihodom Kristusa, učlovečenega Boga, na svet, vnovič zedinjeni in skupno težita k 

vse večjemu razvoju celotnega človeštva.  

Po več kot dva tisoč letih krščanstva je pristen Kristusov nauk zdrav in privlačen, kot je bil v začetku. Njegova luč sije ne le 

čez dve milijardi kristjanov, temveč do neke mere obseva vse človeštvo. 

Kristus je človeštvu začrtal pot navzgor in nimamo vzroka, da bi na to pot gledali z nezaupanjem. Zaupanje v Boga Očeta, 

stvarnika vsega, kar obstaja, v Boga Sina – Boga-človeka, edinega Odrešenika sveta, in v Boga Svetega Duha, velikega 

Posvečevalca, je tisti vir, ki bo lahko Cerkev popeljal v nove razsežnosti življenja.  …  Pa imamo to zaupanje? 

 

Nauk o Sveti Trojici spada med najtežje razumljive. Tega se ne smemo prestrašiti. 

Nauk ni v prvi vrsti za to, da ga razumemo, ampak da se ga držimo in ga ohranjamo. 

Svete Trojice se trdno oprijemljemo, kajti to je dobro in nam je v pomoč. Boga poznati 

in ga vedno znova spoznavati kot 

Tistega, ki hoče biti z nami povezan 

in noče nikogar odrivati in izločati, 

kakor tudi sam noče biti odrinjen in 

izločen iz življenja. Bog nam je 

naklonjen in nam bo vedno ostal 

naklonjen. To čutimo po njegovem 

stvarstvu, po ljubezni njegovega 

Sina in po Svetem Duhu, ki nam 

daje mir.  

 

 

SVETA TROJICA – 16. JUNIJ 2019 

Trije načini bivanja Boga:  

milost, ljubezen, 

skupnost 

Božja pravičnost ni 

meč, ampak križ. 

Njegov Sin ni prišel 

na svet kot sodnik. 

Nasprotno: On sam 

je bil obsojen. 

Njegova obsodba na 

smrt nas osvobaja za 

življenje.  

 

 



 

 

 

. … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo nedeljo svete Trojice. 

 V četrtek bo praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Po maši bomo imeli procesijo. Oltarje za procesijo 

pripravijo iz Turjanec in Radenci – jug.  

 Za romanje na Madžarsko je avtobus napolnjen. Odhod avtobusa bo ob 6. uri zjutraj, izpred cerkve 

 Prihodnjo nedeljo bo sveta maša ob 10. uri v kapelici svete Ane. Torej namesto svete maše TUKAJ v 

župnijski cerkvi bo OB  10.00 v kapelici v parku. 

 Kdor še ni poravnal za romanje v Črno goro in Albanijo, ki bo od 24. do 27. julija, prosim, če lahko 

poravna do 7. julija 2019.  

 Zahvaljujemo se skupini iz Turjanec, ki je pod vodstvom Marije Drobec očistila in okrasila cerkev. 
Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej 
skupina iz naselja Jelovica.  

 

 

 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

Sveta Trojica 

 8.00 Za + mamo Antonijo Mlinarič ob god. dnevu in + očeta Mateja; Za ves + Kuplenov rod s Kapele 

16. JUNIJ 10.00 Za + Franca Kovačiča, obl. (p. n. žene); Za žive in rajne župljane 

 13.00 Za žive in rajne vaščane Šratovec 

 

PONEDELJEK   

17. JUNIJ   

Sv. Albert   

 
TOREK   

18. JUNIJ 19.00 Za zdravje 

Sv. Marko in Marcelijan  Za + Andreja Kosi                                                                         (Sečkovi) 

 

SREDA   

19. JUNIJ 19.00 Za + Marijo Mašič, 8. dan                                                      (p. n. Helene) 

Sv. Romuald   Za + Antona Irgoliča                                                     (p. n. Marije Irgolič) 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
ČETRTEK   

20. JUNIJ 19.00 Za + Alojzijo Krajnc ob rojstnem dnevu in godu. 

  Za srečen porod 

 
PETEK   

21. JUNIJ 19.00 Za + Franca Kranjca, 1. obl. in ženo Heleno, 2. obl. 

Sv. Alojzij  Za + Frančiško Šut, 8. dan                                                        (družina Šut) 

 
SOBOTA   

22. JUNIJ 19.00 Za + Marijana Karba                                  (Sreš Marija in Andrej z družino) 

Sv. Pavlin  Za + Angelo Zemljič                                                           (Kristina Antolič) 

DVANAJSTA NEDELJA MED LETOM 
   

23. JUNIJ 8.00 Za + Dragotina Padovnika                                                                                (družina Jug) 

 10.00 Za žive in rajne župljane 

SVETE MAŠE 
Od 16. do 23. junija 2019 


