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DUH RESNICE VAS BO UVEDEL V VSO RESNICO

»Kaj je resnica?« je Pilat vprašal Jezusa na sodnem
procesu. Jezus mu ni odgovoril. Ali ni vedel odgovora
na to temeljno človeško vprašanje? Mislim, da je razlog
drugje: vsakdo si ustvarja svojo resnico, ki je prilagojena
njegovim trenutnim potrebam. Zato danes mnogi govorijo, da je več resnic. Neka splošna zmeda, v kateri živimo, je odraz tega prepričanja: vsakdo ima svojo resnico,
ker je pomemben posameznik in ne skupno dobro, ko bi
Tisti čas je Jezus
bil vsakdo deležen uravnotežene splošne blaginje in s
tem tudi zagovornik resnice, ki nas zedinja in nam omorekel svojim učencem:
»Še veliko vam imam povedati, goča, da smo lahko pošteni državljani in dobri kristjani.
Kaj je resnica? Pilatovo vprašanje nas izziva, kajti
a zdaj tega ne morete nositi.
treba
je najti odgovor, s katerim bomo vsi zadovoljni.
Ko pa pride on, Duh resnice,
Resnica
je nekaj, do česar imamo vsi pravico, ker je to
vas bo uvedel v vso resnico,
povezano s samim rojstvom. Ne gre za eno od filozofker ne bo govóril sam od sebe, skim vprašanj, ki osmišlja naše življenje, ampak za netemveč bo povedal,
kaj, kar nas naredi za ljudi in nas s tem loči od vseh
kar bo slišal, in oznanjal
drugih oblik življenja. Zato je Jezus dejal: »Resnica vas
vam bo prihodnje reči.
bo osvobodila!« To pomeni, da je odgovor povezan z
Poveličal me bo,
Bogom in s človekom, če drži, da smo ustvarjeni po
božji podobi. Kakšna je torej resnica, ki nas napravlja za
ker bo iz mojega jemal
ljudi, ki se svobodno odločajo in s tem prevzemajo odin vam oznanjal.
govornost za svoja dejanja?
Vse, kar ima Oče, je moje,
Resnica je, da je Bog Bog in človek človek, da je Bog
zato sem vam rekel:
neskončen, tisti, ki vse ustvarja, človek pa ustvarjeno biIz mojega jemlje
tje, oseba, ki ji je zaupano poslovanje s stvarmi, ki niso
in vam bo oznanjal.«
njegove. Ta razmejitvena črta je zelo pomembna, ker
(Jn 14,15–16.26)
nas opredeljuje po naši naravi. Kdor deluje proti temu,
kar nam je dano z našim rojstvom, ni zagovornik resnice, temveč je kršilec naravnega načrta, hoče biti nekaj več, kot mu njegova narava dopušča.
Kaj lahko rečemo o tistih, ki pravijo, naj damo otrokom svobodo, da se sami odločijo, kaj bi radi
bili po svojem spolu, narodni, etnični ali kakšni drugi pripadnosti? Ali smemo trditi, da človek sme
delati, kar koli mu pade na pamet? S tem, ko se rodimo, smo že opredeljeni. Osnovne darove ne
moreš kar tako zamenjati, ker te opredeljujejo kot človeka, še več, so osnova, s katero boš sposoben osmisliti svoje življenje. Rodimo se namreč s poslanstvom, ki ga je treba dan za dnem odkrivati.
To pomeni, da se trudimo uresničiti takšno edinost, kot jo najdemo v Sveti trojici: v Bogu, ki je vse
ustvaril, v Jezusu Kristusu, ki je naš odrešenik in v Svetem Duhu, ki nas posvečuje. Čim bolj nam to
uspeva, toliko globlje čutimo, kako je resnica samo ena, ko je Bog vse v vsem.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
NEDELJA
Trnje
9h SHOD: V čast Sv.Trojici za vse župljane - Ofer
SVETE TROJICE Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – Molitve za rajne
16.6. Trnje

Beno iz Meissna, škof

Ponedeljek

17.6.

Sv. Rainer, samotar

Torek

18.6.

Sv.Gregor J. Barbari.

Sreda

19.6.

Sv.Nazarij, koprski šk

Četrtek

Petek

21.6.

Sv.Alojzij Gonzaga, r.

Sobota

Palčje

20h +Stanislav in Terezija Česnik, Palčje 39, obletna

Klenik

20h +Pavel in Frančiška Rotar, Kl. 56/a, dar. Kl. 73, obl.
+ Anica Žele, Klenik 53

Zagorje 20h +Marija Urbas, Zagorje 102/c, osmina

20.6. Klenik

SV.REŠ.TELO IN KRI

22.6.

Sv.Tomaž Fisher, škof
In Tomaž More, muč.

15h Pete litanije Srca Jezusovega in blagoslov
in molitve za rajne na pokopališču

18h V č. Sv.Reš.Tel.in Krvi za vse župljane obeh župnij

Zagorje 19,30 +i Dekleva, Zagorje 26, obletna
+ Lovrenc Česnik, Drskovče 9
Zagorje 20h +Ivan Bilc, Zagorje 50, obletna
Zagorje

19,30 Spoved
20h +Silvo, Jožefa in Milan Želje, Zagorje 17, obletna
+Vida in Franc Marinčič, Zagorje 94, obletna

8,30 +Franc Rebec, Trnje 13
– TELOVSKA
12. NEDELJA Trnje
+i Žigman, Trnje 44, obletna
PROCESIJA
MED LETOM
23.6. Zagorje 10,30 V čast Sv.Reš.Telesu za vse župljane obeh župnij
Sv.Jožef Cafasso,red

TELOVSKA PROCESIJA

- SHOD v Trnju je danes. Ker je tudi KVATRNA NEDELJA, bomo molili za rajne:
v Trnju popoldne po večernici, v Zagorju pa po oznanilih.
- KVATRNA NABIRKA bo namesto danes, prihodnjo nedeljo v obeh župnijah.
- POSPRAVLJANJE TRNJSKE CERKVE: Ker se bo v torek 18.6. začela menjava oken na župnijski cerkvi, bo pred tem potrebno cerkev pospraviti in zaščititi (s
foliijo). Za to delo prosimo vse župljane, posebej moške za pomoč. Potrebno je
pospraviti tepihe, sneti slike križevega pota, pospraviti stole, s folijo pokriti klopi,
orgle itd. Dobili bi se jutri ob 9:00, da bi pravočasno končali. Vsi, ki ste pripravljeni pomagati, se javite mežnarju.
Po končanih delih bo potrebno tudi temeljito počistiti cerkev. To bo predvidoma
že proti koncu tega tedna. Vse prosimo za pomoč!
- ZAPOVEDANI PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI bo v četrtek, 20.
junija. Zaradi del v trnjski cerkvi bo ta dan sv. maša izjemoma v Kleniku.
ZAPOVEDANI PRAZNIK pomeni, da ga praznujemo tako kot nedelje: da ne delamo težkih in zaslužkarskih del in sodelujemo pri sv.maši. S hvaležnostjo do Jezusa,
ki nam je dal samega sebe v duhovno hrano, se udeležimo tudi te sv. maše. Ker pri
nas ni dela prost dan, se toliko bolj potrudimo, da se udeležimo sv.daritve!
S PROCESIJO SV. REŠNJEGA TELESA, ki jo bomo imeli v obeh župnijah v nedeljo po sv. maši, bomo počastili Jezusa, ki je stalno med nami skrit v sv. hostiji in
nam na razpolago, da ga prejemamo v sv. obhajilu. S procesijo SRT izrazimo tudi
zunaj cerkvenih zidov svojo vero v živo Jezusovo navzočnost v sv. hostiji. Zato se
temu primerno tudi obnašajmo! – V Trnju je v nedeljo maša že ob 8,30h

- SPRIČEVALA boste trnjski veroučenci prejeli v četrtek po maši v Kleniku; zagorski veroučenci pa boste spričevala dobili v nedeljo po maši in procesiji. Na
obeh krajih se bomo Bogu zahvalili tudi za vse dobro in lepo, kar smo prejeli v
tem šolskem in veroučnem letu!
- Po RELIKVIJE bl. ANTONA MARTINA SLOMŠKA bomo šli v Maribor v torek,
18.6. Do slovesnega prenosa na Sv. Trojico, bodo relikvije v župnijski cerkvi, kjer
jih bomo lahko počastili in se bl. A.M. Slomšku priporočali v svojih težavah.
- MESEC JUNIJ je ves posvečen ČEŠČENJU JEZUSOVEGA SRCA. Zato pri
vsaki maši med tednom prisluhnemo Vrtnicam, ki letos nosijo naslov »Verujmo
ljubezni« in jih je pripravil p. Tomaž Podobnik DJ. Molimo tudi litanije Srca Jezusovega.
- ZAHVALJUJEM SE p.JANEZU MUJDRICI, misijonarju iz Zambije, da nas je danes obiskal in nam spregovoril o Sveti Trojici in svojem misijonarskem delu v tej deželi. Bog ti povrni! – Na mizici za tisk je škatla za darove za misijonarje v Zambiji.

DUH RESNICE NAS VODI DO VSE RESNICE
Po velikonočnem času, ki se je preteklo
nedeljo zaključil z binkoštnim praznikom,
je v bogoslužju nastopil čas t. i. navadnih
nedelj med letom. To ne pomeni, da se mora vnema kristjanov zmanjševati. Gre za
prav nasprotno držo. Okrepljeni z delovanjem milosti smo poklicani napredovati v
ljubezni do Boga in do bližnjega. Nedelja
Svete Trojice na neki način povzema razodetje Boga, ki smo ga doživljali v obhajanju
velikonočnih skrivnostih. Um in človeški
govor nista najbolj prikladna za pojasnjevanje življenja Svete Trojice, odnosa med
Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom,
vendar so cerkveni očetje že v prvih stoletjih skušali približati skrivnost enega Boga
v treh osebah, ki so jo osebno doživljali v
globoki veri.
Sveta Trojica se naseli v nas na dan našega krsta. Ko se pokrižamo, se spomnimo, da
smo bili krščeni v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha. Teolog Roman Guardini
utemeljuje znamenje križa pred molitvijo v
misli, da bi nas to dejanje zbralo in usmeri-

lo v Boga naše misli, srce in voljo. Po molitvi pa se pokrižamo, da bi Božji dar, ki smo
ga prejeli, ostajal v nas. V znamenju križa
in v imenu živega Boga je tako vsebovano
oznanilo, ki rojeva vero in navdihuje samo
molitev.
Podobno, kot je Jezus apostolom obljubil,
da jih bo Duh resnice vodil do vse resnice
(prim. Jn 16,13), se dogaja pri nedeljskem
bogoslužju. Duhovniki nam od tedna do
tedna delijo kruh Božje besede in evharistije. Zato je sveti Arški župnik vernike spominjal, da je ravno duhovnik tisti, ki nas
povezuje z Bogom. Ob rojstvu nas je vključil v Božje življenje, potem nas spremlja na
našem zemeljskem romanju. Za končno
srečanje z Bogom nas spet duhovnik umije
v krvi Jezusa Kristusa.
V molitvi prosimo za zvestobo v pravi in
globoki veri in naj nas v tem podpira priprošnja Device Marije. Bila je prvo bitje,
popolnoma prevzeto s Sveto Trojico.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del

V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA
Bog Oče, čelo predstavlja moj razum,
Za čelom se porajajo in rastejo moje misli, moji
mojo sposobnost izbiranja, mojo voljo in mojo načrti, moje odločitve.
svobodo,
Bog Oče, polagam te na svoje čelo,
po kateri sem tvoja podoba.
da bo moje življenje takšno, kot si si ga zamislil ti.

Bog Sin, Jezus, moj brat, prsi predstavljajo moja
čustva:
sposobnost ljubiti Očeta, kakor si nas ti učil,
veselje, da gremo za teboj kot svojim Učiteljem;
prizadevanje, da ljubimo druge, kot si ti ljubil nas.
Bog Sin, Jezus, moj brat, polagam te v svoje prsi,
da bodo moja čustva vedno utemeljena v tebi.
Bog Sveti Duh, ramena predstavljajo moj dejavnost,
moč, ki podpira moje izbire in moje odločitve,
moje obveznosti in moje napore, ki jih terja pravo
življenje.
Bog Sveti Duh, polagam te na svoja ramena,
da mi ne bo manjkala tvoja pomoč,
da razumem Jezusa in živim tako, kot je živel on.
Oče, Sin in Sveti Duh,
polagam vas v svoje življenje in vam ga izročim.
Amen.
T. Lasconi, Zakladnica molitve

V evangeliju beremo, da Jezus svojim
učencem pravi: »Še veliko vam imam
povedati, a zdaj ne morete nositi.«
V življenju je mnogo stvari nejasnih.
Takrat je potrebna vera. Globoka vera.
V svojih molitvah prosimo Jezusa, da bi
zmogli z njim naprej, četudi je kdaj pred
nami tema. Ni potrebno, da vemo vse, to
bi nas lahko, če še nismo dovolj zreli,
zlomilo. Potrebno je samo, da zaupamo.
Tako nam bo v moči Svetega Duha dano,
da bomo zmogli nositi vse, kar nam nebeški Oče naklanja.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah

20. junij
SILVERIJ
Bil je papež, ki je Kristusovo Cerkev je vodil manj kot dve leti, toda to je bil zanj čas trpljenja in preizkušenj. Bil je subdiakon v Rimu in na sedež sv. Petra ga je spravil vzhodnogotski kralj Teodat, ker se je bal, da bi
rimska duhovščina ne izbrala za papeža koga takega, ki bi bil bolj naklonjen bizantinskemu cesarju Justinjanu kot pa njemu, ki je
bil takrat gospodar Rima. Papež Silverij je bil
splošno spoštovan zaradi svoje svetosti in
delavnosti in kmalu si je pridobil srca vseh.
Zameril pa se je Teodori, ženi cesarja Justinjana, nekdanji plesalki, ki jo poznamo kot
žensko dvomljivega slovesa iz Finžgarjevega
romana Pod svobodnim soncem. Ko ni maral
odstaviti svetniškega carigrajskega patriarha
Mena, da bi se na njegovo mesto vrnil njen
ljubljenec, krivoverski Antim, je poslala bizantinskega vojskovodjo Belizarja, da je papeža
Silverija ugrabil in spravil v ujetništvo. To se
je ponovilo še enkrat, potem ko je cesar
Justinjan papeža ukazal peljati nazaj v Rim.
Teodora je bila močnejša. Na samotnem otoku v Egejskem morju je papež Silverij 20. junija 537 umrl. Skoraj zagotovo ga je tam dala
umoriti Antonina, žena vojskovodje Belizarja,
da bi se prikupila cesarici Teodori.

SMEH JE POL ZDRAVJA
PREBAVA IN PREMISLEK - Kaplan se
je hvalil, da knjige kar požira. Sosednji
župnik ga posluša, potem pa reče: »Ni
bolj pameten tisti, ki več požira, ampak
tisti, ki bolje prebavlja in premisli!«
LETA - Starejši duhovnik je bil v družbi
mlajših duhovnikov, ki ga niso poznali.
Pogovor je tekel o vsem mogočem, tudi
o njegovi starosti. »No, koliko let bi mi
pripisali?« je vprašal soseda. »Nič,« mu
ta odvrne, »ali nimate že svojih dovolj?«
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