
 

 
 

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) 
 

 

PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE, VODITE ME! 

 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 darom 
stvariteljske ljubezni. Večkrat slišimo iz ust ljudi: »Ko bi 
živel sto let prej, bi živel lepše, bolj krščansko!« A prav 
v tem času, v katerega nas je postavil najmodrejši Bog 
Oče, moramo izpolniti tisto zamisel, ki jo ima o nas. 
Nihče drug ne bo tega storil namesto nas. 

 V velikonočni hvalnici na veliko soboto Cerkev poje: 
»Nič nam ne bi koristilo, da smo se rodili, ko bi ne imeli 
sreče, da smo odrešeni.« Odrešenje je na poseben 
način delo druge Božje osebe, ki je postala človek. Je-
zus je naš brat in prijatelj. Pokazal nam je smisel živ-
ljenja in ga povzel v eni sami besedi: LJUBITE!  

 Z medsebojno ljubeznijo postanemo pričevalci tiste 
odrešilne ljubezni, ki jo je do nas pokazal Božji Sin. 
Samo žrtev, samo darovanje samega sebe odrešuje. S 
tem nas je odrešil in nam pokazal pot. Po velikem pet-
ku in velikonočnem jutru ni več nobenega trpljenja, za-
puščenosti ali žalosti, ki bi ne bila del odrešenja. 

 Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, »da bi 
imeli življenje v izobilju«. Obilje življenja in Božje milosti v nas je delo Svetega Duha, To-
lažnika in Posvečevalca naših duš. Jezus ga je obljubil žalostnim apostolom 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 použiti 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 resni-
ca naše vere. Cerkev vse dela v imenu te Svete Trojice. Po njej v nas prihaja dobrota Oče-
ta, ljubezen Sina in moč Svetega Duha. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

SVETA TROJICA 
NEDELJA 

                     30.5. 
Sv.Ivana Orleanska,d. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h SHOD: V čast Sveti Trojici za vse župljane - Ofer 

10,30 V čast Sveti Trojici za vse župljane  

15h Šmarnice 

Ponedeljek      31.5. 
Obiskanje Dev. Marije 

Palčje 

Zagorje 

19h +Herman Kovač, Palčje 58, obletna 

20h Sklep šmarnic 

Torek              1.6. 
Sv.Justin, mučenec 

Klenik 20h +Jožef Rebec, Klenik 32 

Sreda             2.6. 
Sv. Marcelin in Peter 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek         3.6. 
SVETO REŠNJE 

 TELO IN KRI 

Trnje 
 

Zagorje 

18h +Danilo Bursy, Trnje 98, dar. KD in molitvene  
skupine Juršče 

19,30 V čast SRT in Krvi za vse župljane obeh župnij 

1. Petek            4.6. 

SV. Kvirin iz Siska, m. 
Trnje 

Zagorje 
18,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 
20h +i Rebec, Parje 25, obletna  

1. Sobota         5.6. 
Sv. Bonifacij, škof, m. 

Zagorje 
19h Spoved 

19,30 +Milan Kristan, Zagorje 124, obletna 

10. NEDELJA 

MED LETOM 

                     6.6. 
Sv. Norbert, škof 

Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  9h +Angela in Franc Ženko, Trnje 39 – Procesija SRT 

10,30 Za vse župljane obeh župnij – Procesija SRT 

15h Vrtnice 

 
- ŽUPNIJSKI SHOD je danes v TRNJU. Ob koncu maše bo OFER za cerkvene 
potrebe. Obenem je ta dan tudi KVATRNA NEDELJA, ko se spomnimo naših 
rajnih in zanje molimo. To bomo storili takoj po teh oznanilih. Na kvatrne nedelje 
gre miloščina za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v Ljubljani. Tako bo na-
birka v ta namen danes v Zagorju, v Trnju pa se zaradi ofra na shod prenese ta 
nabirka na naslednjo nedeljo, 6. junija. 
- VEROUK je ta teden reden, če ni kakšen razred v karanteni. 
- ZAPOVEDANI - -PRAZNIK SV.REŠNJEGA TELESA IN KRVI bo v četrtek. To 
je eden od štirih zapovedanih praznikov, ki jih praznujemo med tednom in nas po 
cerkveni zapovedi obvezujejo, da se udeležimo sv.maše, če ni opravičljivih ovir. 
Bolj kot sama zapoved nas nagiba, da se udeležimo sv. daritve, ljubezen do Je-
zusa, ki se za nas daruje in se nam daje v duhovno hrano ter stalno med nami 
prebiva v sv.Rešnjem telesu v tabernaklju. 
- PROCESIJA Sv.Rešnjega Telesa pa bo v nedeljo po maši. Zato bo v nedeljo 
sv.maša v Trnju pol ure prej – ob 8,30!  
- PRVI PETEK in SOBOTA sta ta teden. Vabim vas k sv. maši in zadostilnemu 
sv. obhajilu!  
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Sporočite, če še kdo 
želi, da ga pridem obhajat! 
- ŠKOFOVSKO POSVEČENJE novoimenovanega celjskega škofa msgr. 
dr.MAKSIMILIJANA MATJAŽA bo danes ob 15h v župnijski cerkvi sv. Mohorja in 
Fortunata v Gornjem Gradu. Veselimo se s celjsko škofijo in molimo zanj! 



 
 

- VABILO K MOLITVI V ČASU EPIDEMIJE covid-19: 
Verniki se zavedamo, da so v času preizkušnje molitev in prošnje k Bogu sred-
stvo za premostitev težav in v tolažbo. Kakor je kralju Ezekíju Gospod uslišal mo-
li-tev in videl njegove solze (prim. Iz 38,4), tako tudi danes svojim vernikom ob-
ljublja tolažbo in podporo v času bolezni, trpljenja in nesreče. Molitev najprej 
ozdravi človekovo srce, ki je polno žalosti in vdanosti v obstoječe stanje. V času 
bolezni evangeliji ne ponujajo čudežnih zdravilcev, ampak pokažejo na Jezusa 
Kristusa, pravega Boga in človeka, ki je človeško šibkost prevzel nase in jo 
ozdravlja s svojim križem.                                
Slovenski škofje 
 

 

Spoznaj 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 za-

povedujem, 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 
 

Mojzes si zelo prizadeva, da bi toč-

no določil, zakaj in kako se na zunaj 

kažejo vse najrazličnejše Božje dejav-

nosti. S tem hoče zmanjšati nevarnost, 

ki stalno preži na nas, kajti svet si 

močno prizadeva, da bi nas vznemiril 

s tem, da izpodkopava naše versko 

prepričanje. Prikazati nam ga hoče kot 

silno krhkega. V kolikor pa bi mi ho-

teli Božje delovanje še točneje dolo-

čati in s tem nekaj dodajati Božji be-

sedi sami, bi močno tvegali in bi lah-

ko zašli celo v protislovje. Boga se 

namreč ne da demitologizirati ali raz-

čarati. Znanost namreč neprestano širi 

in odstranjuje meje nepoznanega. Bog 

nikakor ni kar preprosto nekdo, ki de-

luje povsod tam, kjer ljudje še ne po-

znajo točno določenih vzrokov za de-

lovanje. Boga ne smemo ponižati na 

»mašilca lukenj« našega neznanja. On 

ni nekakšna lahkotna ali magična raz-

laga vseh tistih pojavov, ki se zaen-

krat našemu sedanjemu neznanju še 

izmikajo. On je vedno onstran ali pa 

tostran vsega tega. Nemogoče ga je 

točno opredeliti. Samo da mu enkrat 

prisluhnemo, potem pa ne gre zavreči 

ničesar več, kar nam je povedal, in tu-

di oddati nam ni treba ničesar. Na-

daljnjih razlag ne potrebujemo. Zado-

stuje sprejeti tisto, kar je povedano. Z 

vsako razlago bomo vedno zadeli na 

našo omejenost, dvoumnost ali nespo-

sobnost naših izkušenj in njihove iz-

razne moči. 

Po: Bogoslužno leto B 

 

O sveta vera! Ti prijazna svetilka moje nežne mladosti! Kako sigurno, mirno, ve-
selo se sprehajam ob tvoji strani, brez strahu in brez skrbi! O sveta vera, ti si var-
na opora mojih let. Brez tebe sem kot ladjar brez kompasa v viharnem morju živ-
ljenja. In ko bom kot starec stopal h grobu, tedaj bodi moja palica in moja svetil-
ka skozi temna vrata k večnosti. Potem se kot Marija nimam česa bati, četudi me 
pekel s svojimi silami napada, Bog je z menoj! 

 

bl. Anton Martin Slomšek   



1. junij 
JUSTIN 

 

Rodil se je v Palestini: čas njegovega roj-
stva postavljajo v prvo desetletje 2. stoletja. 
Njegovi starši so bili premožni naseljenci la-
tinskega rodu. V mladosti je spoznaval raz-
ne filozofske  šole, pa ga noben filozofski 
sestav ni zadovoljil. Nekega dne se je spre-
hajal po morskem obrežju, kjer je srečal sta-
rega moža. Ta mu je dokazal, da so resnico 
učili stari preroki in Jezus Kristus, ne pa po-
ganski filozofi. Ko mu je to dopovedal, ga je 
pozdravil in izginil. Justina je nato pošteno 
iskanje resnice ter ponižna in zaupna moli-
tev kmalu privedla do tega, da je sprejel ve-
ro v Jezusa Kristusa. Od tistega trenutka 
dalje je svoje življenje posvetil  temu, da je z 
govorjeno in pisano besedo branil življenje 
kristjanov in njihov nauk. Oblečen je bil v bel 
plašč kakor nekdanji grški filozofi. Začel je 
potovati in povsod je oznanjal krščansko ve-
ro. Tudi kot kristjan ni smešil Platonovega 
mišljenja, temveč ga je uvedel v Cerkev. 
Grška filozofija mu je tako postala orodje za 
oznanjevanje evangelija, in sicer na temelju 
njegovega lastnega miselnega in duhovne-
ga razvoja in dozorevanja. Pred letom 150 
se je naselil v Rimu, kjer je imel lastno šolo, 
v kateri je učil krščansko filozofijo in imel ve-
liko učencev. Njegovo bivanje v Rimu se je 
končalo z mučeniško smrtjo, najbrž leta 
165. Na smrt ga je obsodil rimski prefekt 
Rustik, ki je bil tudi stoiški filozof. Justinovo 
znano delo je Apologija, v kateri zavrne ob-
dolžitve, ki so se o kristjanih širile med po-
gani, pojasnjuje osnovne resnice krščan-
skega nauka in njihovega življenja. 
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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj je Cerkev več kot institucija? 
 

Cerkev je več kot institucija, ker je 

skrivnost (misterij), ki je obenem člove-

ška in Božja.  
(KKC 770–773, 779) 
 

Resnična ljubezen človeka ne oslepi, 

ampak ob njej spregleda. S pogledom na 

Cerkev je prav tako: gledana od zunaj je 

Cerkev le zgodovinska institucija (usta-

nova), z zgodovinskimi dosežki, pa tudi 

zmotami in celo zločini – Cerkev grešni-

kov. To pa ni dovolj globok pogled. Saj 

se je Kristus tako spustil v našo grešnost, 

da Cerkve nikoli ne zapusti, celo če bi ga 

vsak dan izdali. Ta neločljiva povezanost 

človeškega in Božjega, greha in milosti, 

je skrivnost Cerkve. Gledana z očmi vere 

je zato Cerkev neuničljivo sveta.  
 

 

Kako naj prav častimo v kruhu in vinu nav-
zočega Gospoda? 
 

Ker je Bog v posvečenih podobah kruha 

in vina resnično navzoč, moramo z naj-

večjim spoštovanjem shraniti svete daro-

ve ter moliti našega Gospoda in Odreše-

nika, ki je navzoč v Najsvetejšem.  
(KKC 1378–1381, 1418) 
 

Če po obhajanju evharistije še ostanejo 

posvečene hostije, jih v svetih posodah 

shranimo v tabernaklju. Ker je v njem 

navzoče 'Najsvetejše', je tabernakelj naj-

častitljivejši prostor vsake cerkve. Pred 

vsakim tabernakljem pokleknemo. Goto-

vo bo Kristusa tisti, ki resnično hodi za 

njim, prepoznal v najrevnejših in mu v 

njih služil. Bo pa tudi našel čas, da bo 

ostal v tišini pred tabernakljem in daroval 

svojo ljubezen evharističnemu Gospodu. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
VPRAŠANJE – Žan vpraša učite-
ljico: »Učiteljica, ali je Tihi ocean 
vedno tiho?« – »Ali si lahko izmi-
sliš še kakšno bolj neumno vpra-
šanje?« vpraša učiteljica. – »Kdaj 
je umrlo Mrtvo morje?« 

 


