
 

 
 

»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) 
 

 

TOK LJUBEZNI SVETE TROJICE 

 Ob Jezusovih besedah v današnjem evangeliju 
»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinoroje-
nega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje 
vanj« je p. Lojze Bratina zapisal, da nam te razodete 
besede »zvenijo malodane pravljično, če pomislimo 
na krvavo resničnost sveta. Pred očmi imamo milijone 
ljudi brez doma na zemlji: po jetnišnicah, sirotišnicah, 
po vsakovrstnih klinikah, bolnišnicah in taboriščih … 
Ni jim dano občutiti najprijetnejše resničnosti doma in 
domačije. Zavedamo se krute izkušnje modernega 
človeka, ki je kljub udobju toplega luksuznega stano-
vanja vendarle postal brezdomec in tujec v noči ne-
smisla.« Svoje razmišljanje nadaljuje: »Sporočilo raz-
odetja je v tem, da smo vsi ljudje vključeni v tok troe-
dine Božje ljubezni, v prvotno Božjo ljubezen, v kateri 
vsakdo, ne zaradi svojih kvalitet in zaslug, ampak za-
radi 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 zaplete-
no matematično nalogo. Na izpitu življenja moramo 
pokazati drugačno znanje o Bogu, tako, ki temelji na našem vedenju in ravnanju. Ve-
mo, da smo spravljeni v dobrih rokah. Bog ni hladni ustvarjalec, ki se za svoje »izdel-
ke« ne zmeni. Ni se umaknil v »kontrolni stolp« nebes, od koder brezbrižno opazuje 
mrgolenje človeškega mravljišča. »Bog ni daleč od nikogar izmed nas,« je dejal po-
ganskim 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. Priključeni na ta Božji daljnovod bomo v vsakem obrazu odkrili lepe po-
teze in storili bomo vse, da bodo še lepše! 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

Kvatrna NEDELJA 

SVETE TROJICE 
                     7.6. 
Sv.Norbert Newminst 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Trnje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h SHOD: V čast Sv.Trojici za obe župniji - Ofer 

10,30 +Tone Kavčič, Zagorje 115 - Molitev za rajne 
15h Molitev za rajne v cerkvi in na pokopališču 

Ponedeljek      8.6. 
Sv. Medart, škof 

Trnje 20h +Francka Tomšič, Trnje 68, osmina 

Torek              9.6. 
Sv.Primož in Felicijan 

Klenik 20h +Joža  in Nace Dekleva, Klenik 4/b 

Sreda             10.6. 
Sv.Bogumil Poljski,šk. 

Parje 20h +i starši Rebec in Šajn, Parje 23 

Četrtek          11.6. 
SV.REŠ. TELO IN KRI 

Trnje 

Zagorje 
18h +Marijan Žele, Trnje 4, 30. dan 

19,30 V čast Sv.Rešnjemu Telesu za vse župljane 

Petek             12.6. 
Sv.Adelajda, dev. red. 

Zagorje 
20h +i Milan, Silvo in Joža Želje, Zagorje 17, obletna 

 +Milka Zadel, Zagorje102/a, bletna  

Sobota            13.6. 
Sv.Anton Padovanski 

Zagorje 
20h +Franc Zadel,Zagorje 59, obletna 

 +Vida in Franc Marinčič, Zagorje 94 

11. NEDELJA 

MED LETOM 
                     14.6. 
Sv.Valerij in Rufin, m. 

 
Trnje 

Zagorje 

8,30 +Franka Rotar, Klenik 3, obletna - procesija SRT 
  +Alojz Perenič, Klenik 20, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij - procesija SRT 

 
- ŽUPNIJSKI SHOD je danes v TRNJU. 
- KVATRNA NEDELJA je tudi danes. Zato bomo molili za rajne v Zagorju po 
oznanilih, v Trnju pa popoldne ob 15h najprej pete litanije Srca Jezusovega in na-
to molitve za rajne na pokopališču ali v cerkvi v primeru dežja. 
- MILOŠČINA v Zagorju današnje nedelje, v Trnju pa prihodnje bo za semeni-
šče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Bog vam povrni za vaš dar! 
- ZAPOVEDANI PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI bo v četrtek, 11.6. 
Maši bosta v Trnju ob 18h in v Zagorju ob 19,30. Lepo vabim, da ta dan praznu-
jemo kot praznujemo nedelje: da se vzdržimo težkih in zaslužkarskih del – razen 
če smo v to prisiljeni zaradi službe – in se udeležimo svete maše. 
PROCESIJO SV. REŠNJEGA TELESA bomo imeli v nedeljo po maši. V Zagorju 
jo bomo imeli, če bo že urejena cesta, sicer bomo imeli češčenje v cerkvi. 
- VEROUK smo za letošnje veroučno leto končali. Spričevala bodo veroučenci 
prejeli v nedeljo, 20. junija. – Nekateri jih še niste prinesli. Prinesite jih takoj!!! 
- NOVA DOLOČILA Slovenske škofovske konference glede koronovirusa 
covid-19 – samo nekaj glavnih. Ostale si preberite na spletni strani Slovenske 
škofovske konference!  

Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe di-
hal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, 
tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora 
razkužiti roke. V naših cerkvah bomo odstranili trakove na klopeh, da se boste 
lahko udeležili sv. maše vsi, ki to želite. Zato pa bomo raje uporabljali maske, če 



 
 

ne bomo mogli ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (ki ne velja za družine in 
člane skupnega gospodinjstva). Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; 
zanje veljajo enaka navodila kot v šolah. 

Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 
metra ali uporabljajo maske. 

Duhovniki imajo med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrite. 
Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Priporoča se, da ima deli-

vec obhajila pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 
Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medosebno razdaljo. 
SPOVEDOVANJE je odslej dovoljeno tudi v spovednicah pod določenimi pogoji. 
 

SVETA TROJICA 
Glede razodetja Boga kot Svete Troji-

ce, kar imenujemo v teologiji tudi tro-

edini Bog, je treba najprej reči, da 

ostaja kljub vsemu skrivnost, ki ni do-
jemljiva človeškemu spoznavanju. 

Vse, kar o Bogu izrečemo, je samo 

analogno izraženo. Za to vrsto govori-
ce pa je Cerkev jasno izrazila, da je z 

njo izražena večja nepodobnost kot pa 

podobnost. Vsekakor je res, da kr-

ščanstvo troedinega Boga ne razume v 
smislu vzhodnih božanstev, ki so neo-

sebno pojmovane sile. Cerkev pa 

jasno izpoveduje vero v tri Božje ose-
be, ki imajo vse tri isto Božjo naravo 

oz. isto Božje bistvo. Da bi nam pri-

bližal to skrivnost, je Jezus uporabil 
podobo oče-sin. Kot sina ni brez oče-

ta, tako tudi očeta ni brez sina. Saj 

moški postane oče šele, ko dobi otro-

ka, prej pa je moški oziroma mož. Ta-
ko sta eno v tem, da ju za očeta in sina 

dela njun medsebojni odnos. Nekaj 

podobnega je tudi v Sveti Trojici. 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 troe-

dini Bog, saj so to teološki pojmi, ki 
so jih začeli uporabljati šele v nasled-

njih stoletjih. 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 

spremenjenje na gori. V obeh prime-

rih se zasliši Očetov glas, ki Jezusa 
imenuje “ljubljeni Sin”, Sveti Duh pa 

se pri krstu pojavi kakor golob. Po-

dobno lahko prepoznamo navzočnost 

vseh treh tudi pri spremenjenju na go-
ri. 

M. Turnšek 

 
 Vedno in povsod  

se ti zahvaljujemo, Gospod,  

sveti Oče, vsemogočni večni 

Bog.  

Ti si z edinorojenim Sinom  

in Svetim Duhom  
en Bog, en Gospod:  

ene Božje narave.  

 

ne v eni sami osebi,  

ampak v treh osebah  

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 

 



9. junij 
EFREM SIRSKI 

 

Sveti Efrem je živel v 4. stoletju na obmo-

čju današnje Turčije. Njegovi starši so bili 

kristjani in so ga vzgojili v krščanski veri, kr-

ščen pa je bil šele, ko mu je bilo osemnajst 

let. Šel je v bogoslovje. Študiral je v zavodu, 

ki ga je ustanovil škof Jakob v Nisibisu, 

vendar ni bil posvečen v duhovnika, temveč 

samo v diakona. Umaknil se je v mesto 

Edeso. Najprej je v njeni okolici živel kot 

puščavnik v skalni votlini, kmalu pa je začel 

poučevati na šoli v mestu in tam napisal 

večino svojih asketskih del. Za pisateljsko 

delo je bil izredno nadarjen. Poglabljal se je 

v Sveto pismo in z njim pobijal krive nauke 

svojega časa. Znal je bistro pokazati nesmi-

selnost verovanja v zvezde in druga praz-

noverja. Vendar mu ni bilo do tega, da bi se 

izgubljal v polemiki, marveč je nasproti kri-

vim naukom postavljal podobo prave vere s 

pravilno razlago Svetega pisma. Veliko svo-

jih razlag je podal v pesniški obliki, zato ga 

Sirci imenujejo kar ‘harfa Svetega Duha’. 

Katoliška Cerkev mu je leta 1920 priznala 

čast cerkvenega učitelja. Umetniki ga upo-

dabljajo kot pišočega učitelja ali s knjigo in 

zvitkom v roki. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

TEŽAVE MED LETOM –  
Med čezoceanskim letom se nenadoma po 
zvočniku oglasi pilot in reče: »Če je med pot-
niki kakšen zdravnik, naj prosim čimprej pride 
v pilotsko kabino.« – Čez nekaj minut se po 
zvočniku sliši zdravnikov glas, ki pravi: »Če je 
med potniki kakšen pilot, naj prosim pride v pi-
lotsko kabino.« 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj je sramežljivost dobra? 
 

Sramežljivost ščiti človekov intimni pro-

stor: njegovo skrivnost, tisto, kar mu je 

lastno in notranje, njegovo dostojanstvo, 

predvsem njegovo sposobnost, da ljubi v 

erotični predanosti. Sramežljivost se nana-

ša na to, kar se sme videti samo v zakonski 

ljubezni. 
(KKC 2521–2525, 2533) 
 

Mnogi mladi kristjani živijo v okolju, v kate-

rem se vse kot samo po sebi umevno razka-

zuje, tako da so se odvadili občutka srame-

žljivosti. Biti brez vsakega sramu ni člove-

ško. Živali nimajo občutka sramežljivosti. Za 

človeka pa je to bistvena značilnost. Ne skri-

va česa manjvrednega, temveč varuje nekaj 

dragocenega, namreč dostojanstvo osebe v 

njeni sposobnosti za ljubezen. Občutek sra-

mu najdemo v vseh kulturah, čeprav se raz-

lično izraža. Nič nima opraviti s pretirano 

krepostjo sramežljivosti ali zavrto vzgojo. 

Človek se sramuje zaradi svojih grehov in 

drugih stvari, katerih razkritje bi ga ponižalo. 

Kdor z besedami, pogledi, gestami ali ravna-

nji ranjuje naraven občutek sramu drugih lju-

di, jim odvzema njihovo dostojanstvo. 
 

Mlad človek se odzove,  
ko je osebno nagovorjen,  

ko sliši, da nekdo njegovo ime izgovarja 
z resnobo in spoštovanjem  

do njegove skrivnosti,  
ki jo je Bog vanj položil. 

(Vinko Kobal) 
 
 

Trdno verujte v dobroto v svetu.  
V srcu vsakega človeka  

so čudoviti zakladi:  
vaša naloga je,  

da jih spravite na dan. 
(Raoul Follereau) 

 


