
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Jn 16,12–15 

PREPLETANJE POSLANSTVA 
 
V odlomku vidimo čudovito harmonijo 
med tremi Božjimi osebami. Jezus bi rad 
učence še naprej učil, a ve, da tega 
sedaj ne morejo nositi. 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 hkrati 
vračal v naročje Božje ljubezni in 
usmiljenja. 
Tako ima vsaka Božja oseba svoje 
poslanstvo, ki se medsebojno prepleta. 
Lahko bi rekli, da so v vsaki osebi 
navzoče vse osebe in v vseh vsaka. 
Vsaka od teh pa se na poseben način 
povezuje z nami. Tako je nedelja Svete 
trojice povabilo, da bi še bolj živeli v 
povezanosti z Bogom. Kako?  
- Jezus je pot: Pot, ki nam je razodeta 
po njegovem zemeljskem življenju. 
Redno branje in premišljevanje Božje 
besede, še posebej evangelijev, je 
temeljno za spoznavanje Jezusa, 
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: Razodevanje 
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 resnico – o sebi, o 
bližnjem, o Bogu in o svetu. Za to 
odprtost moramo neprestano moliti in 
prositi. 
- Oče je življenje: Je prekipevajoče 
življenje v sebi, ki se vedno daje v 
ljubezni vsakemu izmed nas. Je 
usmiljenje samo, ki ne želi, da bi se kdo 
izmed njegovih otrok pogubil. Še vedno 
trpi po svojem Sinu za odrešenje naših 
duš in se razdaja po delovanju Svetega 
duha. Življenje v zavesti zakramentov in 
v dejavni ljubezni je življenje v Bogu. 
Naj križ, ki ga naredimo na čelo, ne bo 
le znamenje iz navade, ampak vedno 
znova povabilo, da živimo z jasno 
zavestjo o Troedinem Bogu in z željo, 
da mu po njegovem delovanju 
postajamo tudi podobni. 

 

Po: E. Mozetič 
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TROEDINI BOG 
 

 
 
Ena od presenetljivih stvari je, da so bili 
tisti, ki so Jezusa tako čudovito 
opisovali, vzgojeni v veri v enega Boga. 
Vsem pristnim Judom je to pomenilo (in 
še pomeni) temelj njihove vere. Tudi prvi 
kristjani so se do konca držali vere v 
enega Boga.  
A ni bilo dvoma, da bo prej ali slej nekdo 
bral tisto, kar je bilo napisano, in so se 
začeli spraševati, kako je Bog eden, če 
pa govorijo o Očetu, Sinu in Svetem 
Duhu. Cerkev je potrebovala več let, da 
je spregovorila o tem, vendar se je 
rešitvi problema le malo približala. Ko 
gre za Boga, imaš opraviti z nekom, ki 
mu ne moreš priti do dna. 

Počasi se je izoblikovalo to, kar danes 
poznamo kot nauk o Sveti Trojici – da 
obstaja en Bog, v katerem so tri osebe: 
Oče, Sin in Sveti Duh. Vendar to ni 
poznejši cerkveni nauk. Prvine za to 
vero namreč najdemo že v presenetljivih 
in osupljivih trditvah Nove zaveze o 
Jezusu in v samih Jezusovih besedah. 

Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo 
 

BODI MOJ ŠČIT 
 

Danes vstajam opogumljen in 

okrepljen. 

V veri v troedinega Boga. 

Danes se izročam mogočnemu 

Božjemu vodstvu, 

budnemu Božjemu očesu, 

poslušajočemu Božjemu ušesu, 

varujočim Božjim rokam, 

priprošnjiški Božji besedi,  

vodeči Božji modrosti, odprtim 

Božjim potem, 

varujočemu Božjemu ščitu. 

Kristus, bodi z menoj,   

Kristus, bodi pred menoj, 

Kristus, bodi v meni, 

Kristus, bodi pod menoj, 

Kristus, bodi nad menoj,  

Kristus, bodi na moji desnici, 

Kristus, bodi na moji levici.  

Kristus je moč, Kristus je mir!  

Kristus, bodi tam, kjer ležim, 

Kristus, bodi tam, kjer stojim, 

Kristus, bodi tam, kjer sedim, 

Kristus v globini, Kristus v višini, 

Kristus v širini. Amen.  

Po; sv. Patrik Irski, Youcat - 

molitvenik 

 

 
 Za duhovno rast 
 
 



MODROST 
 
To govorí Božja Modrost: »Gospod me 
je imel v začetku svojih poti, pred 
svojimi pradavnimi deli. Bila sem 
zasnovana od vekomaj, od začetka, 
preden je bila zemlja.«  
Prg 8,22–23 
 

 
 
Blagor človeku, ki je moder. Njegove 
odločitve ne nosijo pečata napak. 
V njem je sila spoznanja, ki je nad kraji 
in veki in nad razumom navadnega 
uvida. 
Modrost se dopolnjuje v ljubezni. 
Njej je predana do smrti, iz nje črpa 
svojo istovetnost. 
Ljubezen pa spoštuje veličino modrosti 
in se veseli njene trajne veljave. 
Tako sta eno meso, en duh in ena 
slava. 
En izvor in eno srce večnosti. 
Modrost prebiva v duhu, ne v razumu, 
čeprav jo posreduje slednji. 
A spoznavamo jo v duhu,  
kjer nastaja in nas napolnjuje z veseljem 
in spoštovanjem. 

Je edino človeško spoznanje, ki mu ni 
mogoče ničesar dodati in ničesar 
odvzeti. 
So odločitve po meri kralja Salomona, ki 
ga je ožarila svetloba Presvete Trojice, 
od koder izvirajo vsi navdihi modrosti. 
Kajti v templju Duha prebiva Božja volja 
na veke. 
Blagor človeku, ki se ga dotika modrost 
nebeškega prestola. 
Je namreč posredovalec resnice. 
Vir tolažbe. 
Prerok življenja. 
Zvesti prinašalec trajnega. 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 
 

 
 
 
 

 V četrtek, 16. junija, bo praznik 
svetega Rešnjega Telesa in Krvi -  za 
kristjane eden največjih praznikov. »To je 
kruh za življenje sveta«, je dejal Jezus. 
Večerna sv. maša bo ob 19.00, po tej sv. 
maši pa evharistična procesija okrog 
cerkve. Prosim za postavitev oltarjev.  

 Spletni portal Iskreni.net vabi na 14. 
festival družin, ki bo od 25. do 27. junija v 
Ankaranu. Več o programu festivala najdete 
na njihovi spletni strain.   
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
N. N. 260 €; N. N. 30 €. 
Za Karitas namesto cvetja na 
grob Franca Korena: družini 
Ranc-Kuzma 50 €; Jolanda z 
družino 80 €. 
 

Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 38.962,91 €. 
 

HVALA ZA DAROVE! 

 
 Oznanila 
 
 



 

 
 

 

 

12. 6. 2022  –  SVETA TROJICA 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Štejnerjeve 
11.00 na Poljani za +Zofko in Slavkota 
Robin 
 

PONEDELJEK, 13. 6., Anton Padovanski 
 

19.00 za +Franca Koren, Franc in 
Andreja Prikeržnik 
 

TOREK, 14. 6.,  Valerij in Rufin 
 

18.00 za +Tatjano Peršak 
19.00 v Domu 
 

SREDA, 15. 6., Vid, mučenec 
 

Na Prevaljah ni sv. maše! 
 

ČETRTEK, 16. 6. , SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI 

7.30 za +Alojzijo in Franca Štrekelj 
 

19.00 za vse žive in pokojne župljane 
ter evharistična procesija 
 

PETEK, 17. 6., Bogumil, škof 
 

7.30 za +Jerneja Mrak, družina Jožeta 
Dobrodel 
      

SOBOTA,  18. 6., Romuald 
 

19.00 za +Lovrenca Kert, obl., sestra Micka 
z družino 
 
 

 

19. 6. 2022  –  12. NEDELJA MED 
LETOM 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Alojzijo in Ivana Štornik 

13. junij 
ANTON PADOVANSKI 

 
Znamenit je zlasti kot pomočnik pri iskanju 
izgubljenih reči. Sveti Anton, ki je po 
italijanskem mestu Padova, kjer je leta 
1231 umrl in kjer so nad njegovim grobom 
zgradili veličastno baziliko, dobil pridevek 
Padovanski, po rodu ni bil Italijan, temveč 
Portugalec.  Rodil se je proti koncu leta 
1195 v Lizboni. Pri krstu je dobil ime 
Fernando. Plemiški  starši so ga poslali v 
stolniško šolo, zatem pa je vstopil v 
samostan redovnikov avguštincev, kjer je 
ostal dve leti. Ko mu je bilo šestindvajset 
let, je bil posvečen v duhovnika. Dve leti 
kasneje je srečal redovnike sv. Frančiška 
Asiškega in zaprosil je za sprejem v 
njihove vrste. Njegova prošnja je bila 
uslišana. Kot frančiškan si je privzel ime 
Anton. Leta 1221 se je srečal s 
Frančiškom Asiškim, ki ga je dve leti 
kasneje imenoval za prvega profesorja 
teologije v Bologni. Na tem mestu ni 
vzdržal dolgo. Odšel je v Francijo, kjer je 
zaslovel kot pridigar. Leta 1227 so ga 
izbrali za predstojnika frančiškanov v 
severni Italiji. Ko je bil te službe na lastno 
prošnjo razrešen, se je nastanil v 
samostanu sv. Marije v Padovi, kjer je 
živel do svoje smrti. 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 

 
 Svete maše 
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