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Evangelij: Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta Jn 16,12 15 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: 
12

»Še veliko 

vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi. 
13

 

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. 
14

 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.« 

 

TRIJE, KI SE LJUBIJO 

Prijatelj, ki se nekoliko razume na računalništvo, 

mi je razlagal, da je delovanje računalnikov zgrajeno 

na dveh samih enotah, ki ju navadno imenujemo 

»enka in ničla«. Potrebno je imeti le pripravo, ki se 

ji reče računalnik. Kdor ima to troje, more izraziti vse vrednosti in priti do vseh 

podatkov.  

Skrivnost Svete Trojice je daleč pregloboka, da bi jo smeli primerjati s 

katerokoli stvarjo. Ugotovitev o računalniku pa je vsekakor zanimiva. Do mnogih 

podobnih, razodevajočih trojnosti v enosti, bi mogli še priti. Govorijo nam, da 

tisti, ki daje stvarem bivanje in jim določa vrednost, pušča na njih svoje odtise.  

O človeku je rečeno še več. Ne nosi na sebi le odtisov svojega Stvaritelja, 

ampak je narejen po njegovi podobi. Dušo ima, po kateri je oseba, se samega 

sebe zaveda in sam o sebi odloča. Podobo Troedinega pa moremo v človeku 

zaslediti tudi po drugi poti. Vsak od nas je ali moški ali ženska ali otrok. Vsakdo 

od treh je človek, vendar vsak na svoj način. Drugače je človek moški, drugače 

ženska in drugače otrok. Podobno, kot so Oče, Sin in Duh en Bog, pa je vendar 

vsak od njih oseba zase in poseduje božanstvo po svoje. Oče, mati in otrok so 

družina. V družino jih povezuje ljubezen. Toliko bolj so družina, kolikor bolj se 

imajo radi. Če bi se mogli imeti neskončno radi, bi se popolnoma zlili drug v 

drugega. Postali bi popolnoma eno, čeprav bi vsak od njih ostal, kar je bil prej.  

Človeška ljubezen ni neskončna, zato ne more povezati v popolnoma eno. Bog 

pa je neskončen, zato je tudi ljubezen v njem neskončna. Ker se torej Oče, Sin in 

Duh v večnosti neskončno ljubijo, jih ta ljubezen povezuje v enega samega Boga. 

Po: F. Cerarju 



SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

Praznik evharistije, tega čudovitega, 

najsvetejšega zakramenta, v katerem nam je 

Kristus zapustil »spomin svojega trpljenja in 

vstajenja«. Njegovo telo je »hrana, ki nas 

krepi« na zemeljskem romanju. Njegova kri pa 

je »pijača, ki nas očiščuje grehov«. 

Jezus je za največji zakrament izbral dve 

najpreprostejši, najbolj vsakdanji prvini: kruh in 

vino. Preproste stvari so navadno najbogatejše 

po svoji govorici. Ustavimo se najprej ob znamenju kruha. 

Cerkveni očetje pravijo, da v kruhu in vinu zremo simbol nas samih, simbol 

Cerkve. Kruh, ki ga darujemo, je pripravljen iz mnogih zrn in vino iz mnogih 

jagod. S tem kažeta na Cerkev, v katero Bog kliče bližnje in daljne, zbira nas v 

eno ljudstvo, v eno družino božjih otrok. 

Če zrna predstavljajo vernike, dobi tudi sama priprava kruha globlji pomen. 

Mletje zrnja v moko je znamenje preizkušenj in trpljenja. Če to stre naš napuh in 

nas napravi čuteče za trpljenje drugih, nam je lahko v korist. Nič velikega na tem 

svetu ne nastane brez odpovedi in trpljenja. Mletje pa je tudi znamenje pogosto 

nelahki odpovedi zlu in hudemu duhu, kar se zgodi pri krstu. 

Sama moka ni dovolj za kruh, potrebna sta tudi voda, sol in kvas. Vse troje je 

znamenje krsta, ki odstrani pokvarjenost in prekvasi starega človeka v novega. 

Kvas pomeni Kristusa in njegov evangelij.Testo lepo vzhaja le v primerno toplem 

prostoru, kjer ni prepiha. Podobno velja za rast v veri po krstu: potrebno je mirno 

ozračje družinske topline in krščanskega zgleda staršev in botrov pa tudi pouk v 

veri.Testo se šele v vročini peči spremeni v dišeč kruh. V tem lahko vidimo simbol 

ognja Svetega Duha, ki nas utrdi v dobrem in obdari s svojimi darovi. Tako 

obogateni naj bi kot dober kruh širili okoli sebe prijeten Kristusov vonj lepega, 

krepostnega življenja. 

Nekaj podobnega lahko rečemo o vinu. Jagode spet kažejo na skrivnost Cerkve 

in njene edinosti. Najprej morajo skozi stiskalnico – skozi trpljenje in odpoved. 

Vretje kaže na krst: novo vino je simbol novega, prerojenega, posvečenega 

človeka. Sladek sok začetnega navdušenja mora prevreti v rezko vino zrele, 

plemenite vere. Tako lahko po pravici rečemo s svetim Avguštinom: »Na oltarju 

gledate znamenji sebe, svojega življenja. Prehajate v to, kar prejemate.« 

Ali smo drug z drugim kot dober kruh? Eno najstarejših imen za evharistijo je 

lomljenje kruha. Izraze kaže na socialno odgovornost kristjanov, ki izhaja iz 

evharistije. Ta naloga obveznosti v odnosu do ubogih, nalaga dolžnost deliti kruh 

in ga lomiti lačnim. To velja v tolikšni meri, da nimamo pravice lomiti 

evharističnega kruha, če nismo pripravljeni lomiti in z bližnjimi deliti tudi 

zemeljskega kruha. 

Ljudje smo po naravi takšni, da neradi dajemo. Mnogo rajši sprejemamo. Zakaj 

so na svetu prepiri, spopadi in vojne? Zato, ker nekateri hočejo jemati, česar jim 

drugi ne dajo.Jezus je drugačen. Daje in se nam daje. Postaja med nami kruh in 

ga ponuja, naj ga vzamemo, razlomimo in jemo. 



Postajajmo tudi mi vedno bolj in bolj kruh za druge; kruh, ki se daje v jed 

zastonj, brez računa in zaslužka. 

 

ZAPOVEDAN PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi letos obhajamo v četrtek, 16. junija. Praznik 

nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik velike noči in ga obhajamo 

v četrtek drugi teden po prazniku binkoštih. Na ta dan se posebej spominjamo 

Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je 

središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih.  

Sveta maša bo ob 18. uri. Lepo vabljeni k slovesnemu bogoslužju. Praznik je 

zapovedan, zato se ta dan udeležimo bogoslužja. 

 

NOVA VIŠINA MAŠNEGA ŠTIPENDIJA:  

V ponedeljek, 9. maja 2022, je v Ljubljani na Rakovniku potekala 130. redna seja 

Slovenske škofovske konference. Škofje so sklenili, da je od 1. septembra 2022 

mašni štipendij (dar za mašo) 23,00 EUR; mašni štipendij za gregorijanske pa 

750,00 EUR. 

Dragi verniki!  

Mašni nameni so najpogosteje za rajne sorodnike. Zelo primerno in priporočljivo 

pa je, da za mašne namene določimo tudi potrebe živih, potrebe Cerkve, sveta, 

kot tudi osebne namene. Mašni nameni so lahko tudi v zahvalo, v čast, ali v obliki 

prošnje (npr. v zahvalo Materi Božji, za zdravje, za dobro letino, dobro vreme, 

nove duhovne poklice, …) 

Duhovniki se vam zahvaljujemo, da darujete za mašne namene, po katerih 

darujemo mašo. S tem darom, ki ga namenite za sv. mašo izražate podporo 

poslanstvu Cerkve in vzdržujete nas duhovniki. Zahvaljujemo se vam za vaše 

darove.   

 

ORATORIJ:  

Počitniška dejavnost za otroke – ORATORIJ bo od 4. do 8. julija. Na letošnjem 

oratoriju ZA BOŽJO SLAVO bomo spoznavali sv. Ignacija Lojolskega. Na voljo je 

še samo nekaj prostih mest.  

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE KUHINJE 

Obnova župnijske kuhinje lepo napreduje. Na novo se je uredila električna 

napeljava, zravnale stene, položil laminat, naredila vrata. Sedaj pa je potrebno še 

nabaviti luči in jo opremiti … Če Bog dá bodo vsa ta dela zaključena do praznika 

farnega zavetnika sv. Petra.  

Župnijski praznik - PETROVO bomo obhajali v nedeljo, 26. junija ob 9. uri. 

 

ŽUPNIJA VOJNIK VABI NA ROMANJE  

Po skoraj dveletnem premoru smo se odločili, da organiziramo že naše 

tradicionalno romanje. Letos smo se skupaj z agencijo Aritours odločili za 

Madžarsko oz. kraje, ki jih še ne poznamo. 



Vem, da vas vabimo malo pozno, pa vendar imamo še nekaj mest prostih, ker jih 

je nekaj iz opravičljivih razlogov odpovedalo, zato iskreno povabljeni. Duhovni 

vodja je kot vedno gospod Perger. Program romanja:  

1. dan:  četrtek, 23. junij: Vojnik – Jak – Sombotel – Budimpešta 

2. dan: petek, 24. junij: Szentendre – Višegrad – Esztergom – z  ladjo po 

Donavi – Budimpešta 

3. dan: sobota, 25. junij: Budimpešta – Tihany – čarda – Vojnik 

Cena romanja je 299 EUR. Plača se akontacija 50 EUR, nato pa je lahko na 

obroke do konca leta. Več informacij dobite pri Vidi Podergajs (070/494-363, 

vida.podergajs@gmail.com).  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 13. do 19. junija naše 

svetišče čistijo in krasijo in skrbijo za njeno okolico verniki iz Kristan Vrha. 

 

NEDELJA SV. TROJICE 

Ponedeljek 

13. 6. 2022 

Anton Padovanski, 

red. 

  

Torek 

14. 6. 2022 Valerij in Rufin, 

mučenca  

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Franca Krumpaka 

za † Janeza Gajška 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

Sreda 

15. 6. 2022 

Vid (Vitomir), 

mučenec;  

  

Četrtek 

16. 6. 2022 

SVETO REŠNJE TELO 

Gvido Kortonski, red. 

18.00 za † Zofijo in Ivana Šmajgl 

za † Rozalijo Gaberšek 

 

Petek 

17. 6. 2022 
Albert, tretjerednik;  

  

Sobota 

18. 6. 2022 
Gregor Janez 

Barbarigo, škof 

7.30 

8.00 

 

molitev rožnega venca 

za † Marijo (obl.) in Jožeta 

Drovenik 

po namenu 

Nedelja 

19. 6. 2022 

12. med letom  

Romuald, opat 

 

9.00 

za † Marijo Drozg 

za † Ano Boštevc 

 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik in dekan Damjan Ratajc  (041 576 012). 

Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 
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