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Nedelja 
Svete Trojice

oznanilo
Kaj pomaga 
zdravo telo 

in učena glava, 
če je srce hudobno?
Anton Martin Slomšek

Mt 28, 16–20
Bog Oče, Sin in Sveti Duh 
Bog Oče je v svoji brezmejni dobroti 
od vekomaj mislil na nas. Sklenil je, da 
nas enkrat v času pokliče v življenje po 
sodelovanju dveh, ki ju je povezal z dar-
om stvariteljske ljubezni. Večkrat sliši-
mo iz ust ljudi: »Ko bi živel sto let prej, 
bi živel lepše, bolj krčansko!« A prav 
v tem času, v katerega nas je postavil 
najmodrejši Bog Oče, moramo izpol-
niti tisto zamisel, ki jo ima o nas. Ni-
hče drug ne bo tega storil namesto nas.
V velikonočni hvalnici na veliko so-
boto Cerkev poje: »Nič nam ne bi ko-
ristilo, da smo se rodili, ko bi ne imeli 
sreče, da smo odrešeni.« Odrešenje 
je na poseben način delo druge Bož-



je osebe, ki je postala človek. 
Jezus je naš brat in prijatelj. 
Pokazal nam je smisel življen-
ja in ga povzel v eni sami bese-
di: LJUBITE! Z medsebojno 
ljubeznijo postanemo pričevalci 
tiste odrešilne ljubezni, ki jo je 
do nas pokazal Božji Sin. Samo 
žrtev, samo darovanje same-
ga sebe odrešuje. S tem nas je 
odrešil in nam pokazal pot. Po 
velikem petku in velikonoč-
nem jutru ni več nobenega tr-
pljenja, zapuščenosti ali žalo-
sti, ki bi ne bila del odrešenja.
Namen Jezusovega prihoda na 
svet je bil, »da bi imeli življen-
je v izobilju«. Obilje življenja 
in Božje milosti v nas je delo 
Svetega Duha, tolažnika in 
posvečevalca naših duš. Jezus 
ga je obljubil žalostnim aposto-
lom ob odhodu s tega sveta in ga 
poslal na binkoštni dan v podobi 
ognjenih jezikov. Sveti Duh je 

Božji ogenj. Ogenj uničuje vse, 
kar je lahkega: slamo, papir, les 
…; kar pa je plemenitega, se v 
ognju prečisti. Ogenj Svetega 
Duha hoče v naših srcih použi-
ti vse, kar je slabega, Boga 
nevrednega. Tistemu, kar je v 
nas plemenitega in dobrega, 
pa hoče dati še večjo vrednost.
Resnica o Sveti Trojici, ki se s 
krstom naseli v duši vsakega 
kristjana, je temeljna resnica naše 
vere. Cerkev vse dela v imenu te 
Svete Trojice. Po njej v nas pri-
haja dobrota Očeta, ljubezen 
Sina in moč Svetega Duha.

Jezus je pristopil 
in jim spregovóril: 
»Dana mi je vsa oblast 
v nebesih in na zemlji. 
Pojdite torej in 
poučujte vse narode. 
 Krščujte jih 
  v imenu Očeta in Sina 
   in Svetega Duha 
in učite jih 
izpolnjevati vse, 
kar koli sem vam zapovedal! 

In glejte: jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta.«
(Mt 28,18–20)



Deset Božjih zapovedi     
2 Mz 20,2-17 
Tedaj je Bog govoril vse te besede in rekel:  
1. Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te iz-
peljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnos-
ti. Ne imej drugih bogov poleg mene!
2. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, 
kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali 
v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, 
Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo oče-
tov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda 
izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo 
moje zapovedi.
3. Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga, kajti 
Gospod ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja 
njegovo ime!
4. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in 
opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvo-
jega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne 
hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! Kajti 
v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar 
je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil so-
botni dan in ga posvetil.
5. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki 
ti jo daje Gospod, tvoj Bog!
6. Ne ubijaj!
7. Ne prešuštvuj!
8. Ne kradi!
9. Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
10. Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne 
njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, 
kar pripada tvojemu bližnjemu!«



Slovenski 
pastoralni center / SPC
Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien 
Telefon: 0664 122 86 11 (Matija)
Skype: tratnjek.matija 
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes 
že nasmejali?

NEDELJA, 30.05.2021
Nedelja Svete Trojice
9.30 za + Ludvika Lesjak 2./obl

ČETRTEK, 03.06.3032
Sv. Rešnje Telo in Kri
ni svete maše

NEDELJA, 06.06.2021
10. nedelja med letom
9.30 v zahvalo za zdravje

SVETE MAŠESpoznaj torej danes 
in si vtisni v srce: 
Gospod je Bog zgoraj v nebesih 
in spodaj na zemlji, drugega ni! 
Izpolnjuj 
njegove zakóne in zapovedi, 
ki ti jih danes zapovedujem, 
da bo dobro tebi 
in za teboj tvojim sinovom 
in da si podaljšaš dneve v deželi, 
ki ti jo daje 
Gospod, tvoj Bog, za vse dni!
5 Mz 4, 39–40

Direktor vpraša tajnico: “A vi v 
nedeljo kaj delate?” “Nič ne de-
lam.” “Potem pa naj vas spom-
nim, da danes ni nedelja!”

Absurd: Ko te obišče ljubimec, 
to ve ves blok. Ko ti vlomijo, pa 
ni nihče nič videl ali slišal.

Mama: “Tina, si prestavila uro?” 
“Iz kuhinje sem jo dala v sobo.”

Gost pravi receptorju: “Niste  
opozorili, da je v sobi polno 
stenic. “ “Oprostite, mislil sem, 
da boste to sami opazili.”

Dokler je naše telo pri življenju, 
je naša dolžnost, 

da ga uporabljamo
kot orodje za dobra dela; 

tako lahko doživimo resničnost: 
dobro je biti človek.

(Anton Trstenjak)


