
 

V tem tednu: »«vrtnice« - ljudska pobožnost v čast Jezusovemu Srcu v 

mesecu juniju, veroučne počitnice, a nadaljuje se verska praksa.   

Dežurni ministran: Zala Golob, Ana Zadnik 

Bralci  v nedeljo: I. Majda Jelen, Matjaž Rožič   

                            II. V Šmatevžu: Neža Novak, Marko Vasle 

Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl 
 

Izdaja: Župnija Gomilsko,     T: 03/572-61-98,      M: 041 673 716,   Odg.: Martin Cirar, župnik  

                                    zupnija.gomilsko@rkc.si          http//zupnija-gomilsko.rkc.si  

 

NED - 12.6.          
Nedelja Svete Trojice 
Eskil, mučenec  

 

 
 
 
 

 

 
 

7.00 
 

7.30 
 

10.00 
 
 

 

Češčenje,  
Za Za vse župljane—žive in rajne 
Za +Jožico -oblet. in Ivana Vaš 

Sklep veroučnega leta  

Kvatrna nabirka za bogoslovje 
 

PON – 13.6.      
Anton Padovanski, 
redovnik, cerkveni uč. 

 

 
 

19.00 
 

 

Za +Antona Šlandra,  vse Koprivove 
 

 

TOR - 14.6.        
Valerij in Rufin, mučen. 

 

 
 

 

 

19.00 
 

 

  

Za +Ferdinanda Orožima in vse            
Jakovčeve 

 

SRE - 15.6.    
Vid, mučenec 

  

   
 

19.00 
  

Za +Antona Jelena (god) 

 

ČET - 16.6.      

SV. REŠNJE TELO IN KRI 
Beno iz Meissna, škof 

 

 
 

7,30 
 

19.00 

 

 

  

Za vse župljane 
 

Za starše Drev in Rojnik in Ivana 
Procesija sv. Rešnjega Telesa 

 

PET - 17.6.     
Albert, tretjerednik 

  

 
 

 

19.00 
 

Za +Ivana Sorčana (r. d. 9.6.) 

SOB - 18.6.   
Marko in Marcelijan,   
mučenca 

  

19.00 

 

  

Za +Francija Turka - oblet. 

NED - 19.6.          
12. ned. med letom 
Nazarij, prvi kopr. šk 

 
 
 
 

Šma-
tevž 

 

7.00 
 

7.30 
 

10.00 

Češčenje,  
Za Za vse župljane—žive in rajne 
Za +Franca Maka ter Antona in  
       Marijo Basle 
Procesija sv. Rešnjega Telesa 

12.6..2022   ned. Svete Trojice    št: 22.   leto: XXIV 

E

   

           B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  

 

»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 mo-
jega jemlje in vam bo oznanjal.«                                             (Jn 16,13
–15) 
 

       B E S E D A  O  B E S E D I                          
 

PREPLETANJE POSLANSTVA Jn 16,12–15 

 
V odlomku vidimo čudovito harmonijo med tremi Božjimi osebami. Jezus bi rad učen-
ce 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 bra-
nje in premišljevanje Božje besede, še posebej evangelijev, je temeljno za spoznava-
nje 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 Sve-
tega 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 



Nedelja Sv. Trojice 

 

MODROST 
To govorí Božja Modrost: »Gospod me je imel v začetku svojih po, pred svo-
jimi 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 smr<, iz nje črpa svojo 
istovetnost. Ljubezen pa spoštuje veličino modros< in se veseli njene trajne 
veljave. Tako sta eno meso, en duh in ena slava. En izvor in eno srce večno-
s<. Modrost prebiva v duhu, ne v razumu, čeprav jo posreduje slednji. 
A spoznavamo jo v duhu, kjer nastaja in nas napolnjuje z veseljem in spošto-
vanjem. 
Je edino človeško spoznanje, ki mu ni mogoče ničesar doda< in ničesar od-
vze<. 
So odločitve po meri kralja Salomona, ki ga je ožarila svetloba Presvete Troji-
ce, od koder izvirajo vsi navdihi modros<. 
Kaj< v templju Duha prebiva Božja volja na veke. 
Blagor človeku, ki se ga do<ka modrost nebeškega prestola. 
Je namreč posredovalec resnice. Vir tolažbe. Prerok življenja. 
Zves< prinašalec trajnega.                                                                Po: P. Millonig, Zasidran v veri 
 

SKLEP VEROUČNEGA LETA 2021/2022 - ZAHVALA 

 

Dobri Jezus, hvala < za to šolsko leto, ki se izteka. Hvaležni smo < za 
nova znanja in spoznanja, pa tudi za vse preizkušnje, skozi katere smo 
se krepili v našem odnosu do tebe in med seboj. Stoj ob strani vsem, ki 
morajo te zadnje šolske dni še pridobi< ocene ali drugače dokaza< svo-
je znanje.  
Obilno blagoslovi vse učitelje in katehete, ki so tudi skozi težke tedne 
preizkušnje zaradi korona virusa to šolsko leto vztrajali z nami. Daj nam 
vsem priložnost, da se v prihajajočih poletnih mesecih odpočijemo in z 
dobrimi deli okrepimo naše življenje. Amen. 

AK 

 
 

Naslovljeno na vas 
 
 
 
 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo praznovali v četrtek, 16. junija 2022. 
Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v zakramentu sv. Rešnjega telesa in 
krvi – evharis<je, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja ver-
nih. Na praznik so  v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven 
pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta dan udeležijo 
bogoslužja. 
Posvečene hos<je se hranijo v ciborijih, eno hos<jo pa v običajno umetniško 
izdelani monštranci. Namen hranjenja posvečenih hos<j je dejstvo Jezusove 
trajne navzočnos< v zakramentalni obliki kot tudi možnost za češčenje. Duhov-
niki monštranco izpostavljajo v češčenje za posebne priložnos<, ob veliki noči in 
prazniku sv. Rešnjega telesa in krvi pa so v navadi tudi procesije, ki potekajo po 
cerkvah in/ali v bližnji okolici. Za praznik sv. Rešnjega telesa in krvi je v navadi 
postavljanje začasnih kapelic ali oltarjev, mimo katerih poteka procesija.  
Procesije in češčenje sv. Rešnjega Telesa bodo pri nas: na Gomilskem na praz-
nik 16 junija ob 19.00 uri, v Šmatevžu 19. junija ob 10.00 uri, v Grajski vasi 26. 
junija ob 10.00 uri in v Šentrupertu 7. avgusta ob 10.00 uri. Kot je zapisano zgo-
raj, se za procesije postavljajo začasne kapelice—oltarji. Tudi letos naprošamo 
vse, ki to v naši župniji delate, da napravite to dobro delo. Na nedelje, ko bodo 
precesije pri podružnicah, v župnijski cerkvi ne bo druge sv. maše. Zberimo se v 
čim večjem številu tam, kjer bo procesija. Potrudimo se dostojno počas<< naše-
ga Zveličarja. 
  
ORATORIJ 2022 PRI NAS 
Dragi otroci in starši! Letošnji oratorij na Gomilskem bo potekal od 11. do 17. 

7. 2022. Vsi animatorji se ga že zelo veselimo in vas nestrpno pričakujemo. Prija-

ve bodo odprte do zapolnitve pros<h mest.  Prijavnico in vse informacije najde-

te na spletni strani Župnije Gomilsko ali na Facebook strani Oratorij Gomilsko. 

Pohi<te! Morda še ujamete »zadnji vlak«. 

 
 POMOČ UKRAJINCEM: Materialna pomoč  - zbiramo suha in trajna živila, vodo 
v plastenkah in higienske pripomočke. 
Finančna pomoč: v župnijski cerkvi bo nabiralnik za Karitas namenjen  zbiranju 
pomoči  
Darujete lahko tudi preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1,  
1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Sklic: SI00 870 Namen: Pomoč 
Ukrajini     
Prispevek v višini 5 eur lahko posredujete z SMS sporočilom KARITAS5 na  1919. 


