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Nedelja Sv. Trojice

oznanilo
Veselo srce 

podaljša naše dni. 
Toda naša dobra volja 

mora biti 
za dušo in telo zdravilo, 

ne ugonobilo.
(bl. Anton 

Martin Slomšek)

TOK LJUBEZNI SVETE TROJICE Jn 3,16–18
Ob Jezusovih besedah v današnjem evangeli-
ju »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega 
edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, 
kdor veruje vanj« je p. Lojze Bratina zapisal, 
da nam te razodete besede »zvenijo mal-
odane pravljično, če pomislimo na krvavo 
resničnost sveta. Pred očmi imamo milijone 
ljudi brez doma na zemlji: po jetnišnicah, 
sirotišnicah, po vsakovrstnih klinikah, bol-
nišnicah in taboriščih … Ni jim dano občutiti 
najprijetnejše resničnosti doma in domačije. 
Zavedamo se krute 
izkušnje modernega 
človeka, ki je kljub ud-
obju toplega luksuzne-
ga stanovanja vendar-
le postal brezdomec 
in tujec v noči nesmisla.« Svoje razmišljanje 
nadaljuje: »Sporočilo razodetja je v tem, da 
smo vsi ljudje vključeni v tok troedine Bož-
je ljubezni, v prvotno Božjo ljubezen, v kateri 
vsakdo, ne zaradi svojih kvalitet in zaslug, am-
pak zaradi Božje izvolitve, najde svoj dom.«
Skrivnost troedinega Boga, enega Boga v treh 
osebah, za nas nikoli ne bo doumljiva. In Bog 
od nas niti ne pričakuje, da bi jo reševali kot 
kakšno zapleteno matematično nalogo. Na 



izpitu življenja moramo pokazati dru-
gačno znanje o Bogu, tako, ki temelji 
na našem vedenju in ravnanju. Vemo, 
da smo spravljeni v dobrih rokah. Bog 
ni hladni ustvarjalec, ki se za svoje 
»izdelke« ne zmeni. Ni se umaknil v 
»kontrolni stolp« nebes, od koder brez-
brižno opazuje mrgolenje človeškega 
mravljišča. »Bog ni daleč od nikog-
ar izmed nas,« je dejal poganskim 
Atencem apostol Pavel, »zakaj v 
njem živimo, se gibljemo in smo.« 
Obdani smo z Božjo ljubeznijo, ki 
nas nosi in nas vzdržuje pri življenju. 
Bogu se najbolj približamo tedaj, 
ko se v iskreni, dejavni ljubezni 
povežemo z ljudmi okrog sebe. Ta 
ljubezen ima na tisoče obrazov.
Vsak dan začnimo z znamenjem 
križa v imenu ljubezni, ki povezuje 
Očeta in Sina in Svetega Duha. Prikl-
jučeni na ta Božji daljnovod bomo v 
vsakem obrazu odkrili lepe poteze in 
storili bomo vse, da bodo še lepše!
 Po: S. Čuk, Misli srca

»Bog namreč svojega Sina 
ni poslal na svet, 
da bi svet sodil, 
ampak da bi se 

svet po njem rešil. 
Kdor vanj veruje, 

se mu ne sódi; 
kdor pa ne veruje, 

je že sojen, ker ne veruje 
v ime edinorojenega 

Božjega Sina.«      (Jn 3,17–19)

OZNANILA

Vedno in povsod 
se ti zahvaljujemo, Gospod, 
sveti Oče, vsemogočni večni Bog. 
Ti si z edinorojenim Sinom 
in Svetim Duhom 
en Bog, en Gospod: 
ne v eni sami osebi, 
ampak v treh osebah 
ene Božje narave. 
Kar po tvojem razodetju 
verujemo o tvoji slavi, 
prav to brez razlike 
verujemo o tvojem Sinu, 
prav to o Svetem Duhu. 
Ko slavimo tebe, 
pravega in večnega Boga, 
molimo vsako osebo 
iste Božje narave
in enakega veličastva. 
Tebe, sveta Trojica, 
hvalimo z angeli in nadangeli 
ter vsemi nebeškimi zbori.
 Molimo s Cerkvijo, leto A-3

SVETA TROJICA  
Glede razodetja Boga kot Svete Tro-
jice, kar imenujemo v teologiji tudi 
troedini Bog, je treba najprej reči, da 
ostaja kljub vsemu skrivnost, ki ni 
dojemljiva človeškemu spoznavanju. 
Vse, kar o Bogu izrečemo, je samo 
analogno izraženo. Za to vrsto gov-
orice pa je Cerkev jasno izrazila, da 
je z njo izražena večja nepodobnost 
kot pa podobnost. Vsekakor je res, 
da krščanstvo troedinega Boga ne ra-
zume v smislu vzhodnih božanstev, ki 
so neosebno pojmovane sile. Cerkev 
pa jasno izpoveduje vero v tri Božje 
osebe, ki imajo vse tri isto Božjo nar-
avo oz. isto Božje bistvo. Da bi nam 
približal to skrivnost, je Jezus upora-
bil podobo oče-sin. Kot sina ni brez 
očeta, tako tudi očeta ni brez sina. 
Saj moški postane oče šele, ko dobi 
otroka, prej pa je moški oziroma mož. 
Tako sta eno v tem, da ju za očeta in 
sina dela njun medsebojni odnos. 
Nekaj podobnega je tudi v Sveti Tro-
jici. Oče in Sin sta eno, a odnos med 
njima je popolna ljubezen, ki pa v 
Bogu ne more biti drugega kot Bog, 
torej tretja Božja oseba Sveti Duh.
V Svetem pismu zares še ne najdemo 
besedne zveze Sveta Trojica ali troed-

SV. REŠNJE TELO IN KRI
11. junij 2020
NI SVETE MAŠE
*************
SRCE JEZUSOVO
župnijsko žegnanje
nedelja, 21. junij 2020
- sveta maša ob 9.30 
Po sveti maši kosilo (grill) in družen-
je na župnijskem dvorišču.
Prosimo za prijave 
do četrtka, 18. junija 2020.
Prispevek 6 EUR.

ini Bog, saj so to 
teološki pojmi, 
ki so jih začeli 
uporabljati šele v 
naslednjih stolet-
jih. Je pa veliko 
mest, kjer lahko 
jasno razberemo, 
da gre za tri med 
seboj različne 
Božje osebe, ki so 
med seboj neločljivo povezane. Če naj 
bi med njimi izbral dve takšni mesti, 
potem naj spomnim na opis Jezusove-
ga krsta v Jordanu in na njegovo spre-
menjenje na gori. V obeh primerih se 
zasliši Očetov glas, ki Jezusa imenu-
je “ljubljeni Sin”, Sveti Duh pa se pri 
krstu pojavi kakor golob. Podobno 
lahko prepoznamo navzočnost vseh 
treh tudi pri spremenjenju na gori.
   M. Turnšek

Naša vera je vir nenehnega sklanjanja 
do najbolj ubogih, 

ker nas uči, da smo otroci 
edinega nebeškega Očeta, 

da nas je vse odrešila 
ista Kristusova kri, 

da smo vsi prejeli istega Duha, 
dar ljubezni med Očetom in Sinom.

(Bernhard Häring)
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Ste se danes 
že nasmejali?

NE GLEJ LJUDI
Neka žena je duhovniku rekla: »Ne bom več 
hodila v cerkev.« Duhovnik jo je vprašal: 
»Ali mi lahko poveste zakaj?«
»V cerkvi vidim ljudi, ki med molitvijo 
uporabljajo mobilni telefon. Mnogi takoj, 
ko stopijo iz cerkve, opravljajo. Zame so to 
navadni hinavci.« Duhovnik je malo po-
molčal, potem pa ji je svetoval: »A preden storite ta korak, bi vas nekaj prosil.«
»Povejte.«
»Vzemite v roko kozarec vode in pojdite z njim po cerkvi gor in dol ter pazite, 
da ne polijete niti kapljice vode.«
Žena je obljubila, da bo to storila.
Ko je to opravila, se je vrnila k duhovniku in ta jo je vprašal: »Ali ste videli 
koga, ki je uporabljal mobilni telefon? Ali ste slišali koga, ki je opravljal, in ali 
ste srečali ljudi, ki ne živijo tako, kot bi morali in so hinavci?«
Žena je odgovorila: »Nikogar nisem videla ne slišala, ker sem bila pozorna na 
kozarec v roki, da ne bi polila niti kapljice vode.« »Glejte, ji je rekel duhovnik, 
»ko pridete v cerkev, bodite tako osredotočeni na Boga in na molitev, kot ste 
bili takrat, ko ste nosili kozarec vode in ne ozirajte se na ljudi.«

Kakšna je razlika med moškim, ki 
je kupil loto listek, in moškim, ki se 
prepira s svojo ženo?
Moški z loto listkom ima dejansko 
možnost, da zmaga.

Kaj je najhujši del diete?
Da moraš paziti, ko ješ, da kdo ne 
pride!

Se gripa in korona zjutraj na kavi 
pogovarjata, pa vpraša gripa: »Stara, 
pa kak ti ratuje taki masovni bum?«
Pa pravi korona: »Marketing, stara, 
marketing!«

Otrok se ne rodi zato, 
da bi rešil 

probleme svojih staršev, 
zapolnil praznino 
v njunem življenju 

ali njun odnos naredil popolnega. 
Rodi se zato, 

da bi pisal in živel 
svojo lastno zgodbo.

— NEZNAN


