
 

 
 

»Ko pa pride on, Duh resnice,  

vas bo uvedel v vso resnico,  

ker ne bo govóril sam od sebe, 

temveč bo povedal,  

kar bo slišal, in  

oznanjal vam bo prihodnje reči.  

Poveličal me bo,  

ker bo iz mojega jemal  

in vam oznanjal.  

Vse, kar ima Oče, je moje,  

zato sem vam rekel:  

Iz mojega jemlje  

in vam bo oznanjal.« 
 

(Jn 16,13–15) 
 

 

PREPLETANJE POSLANSTVA 
 

V odlomku vidimo čudovito harmonijo med tremi Bož-
jimi osebami. Jezus bi rad učence še naprej učil, a ve, 
da tega sedaj ne morejo nositi. Zato bo čas kasneje, 
ko on ne bo več med njimi. Učencem bo poslal Svete-
ga Duha, ki jih bo postopoma uvajal v vso resnico. V 
tem razodevanju resnice bo Sveti Duh jemal iz Očeto-
vega naročja in nas hkrati vračal v naročje Božje lju-
bezni in usmiljenja. 
Tako ima vsaka Božja oseba svoje poslanstvo, ki se 
medsebojno prepleta. Lahko bi rekli, da so v vsaki 
osebi navzoče vse osebe in v vseh vsaka. Vsaka od 
teh pa se na poseben način povezuje z nami. Tako je 
nedelja Svete trojice povabilo, da bi še bolj živeli v po-
vezanosti z Bogom. Kako?  
- Jezus je pot: Pot, ki nam je razodeta po njegovem 
zemeljskem življenju. Redno branje in premišljevanje 
Božje besede, še posebej evangelijev, je temeljno za 
spoznavanje Jezusa, Božjega sina, našega brata, pri-
jatelja in Odrešenika. Samo tako moremo stopati v te-
sen odnos z njim in ne delati zla. 
- Sveti Duh je duh resnice: Razodevanje resnice, kot 
vidimo v odlomkih zadnjih nedelj, je postopno. Jezus 
celo pravi, da vse resnice ne moremo razodeti, ker bi 
je ne mogli nositi. Torej je še kako pomembno, da smo 

vsak dan čuječi, da prepoznavamo resnico – o sebi, o bližnjem, o Bogu in o svetu. Za to 
odprtost moramo neprestano moliti in prositi. 
- Oče je življenje: Je prekipevajoče življenje v sebi, ki se vedno daje v ljubezni vsakemu 
izmed nas. Je usmiljenje samo, ki ne želi, da bi se kdo izmed njegovih otrok pogubil. Še 
vedno trpi po svojem Sinu za odrešenje naših duš in se razdaja po delovanju Svetega du-
ha. Življenje v zavesti zakramentov in v dejavni ljubezni je življenje v Bogu. 
Naj križ, ki ga naredimo na čelo, ne bo le znamenje iz navade, ampak vedno znova pova-
bilo, da živimo z jasno zavestjo o Troedinem Bogu in z željo, da mu po njegovem delova-
nju postajamo tudi podobni. 

Po: E. Mozetič 
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Svete maše: 

SVETA 

TROJICA 
- KVATRNA NED. 

                      12.6. 

 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h SHOD:  

V čast Sveti Trojici za vse trnjske župljane - ofer 

10,30 V čast Sv. Trojici za vse župljane - Molitve za rajne 

Ponedeljek      13.6. 
Sv .Anton Padovanski 

Palčje 20h +Anton in Frančiška Česnik, Palčje 28, obletna 

Torek              14.6. 
Sv.Valerij in Rufin, muč 

Klenik 20h V čast Materi Božji v zahvalo za športnike, Klenik 30 

Sreda             15.6. 

Sv. Vid, mučenec 
Zagorje 20h V dober namen 

Četrtek         16.6. 
SV,REŠ.TELO IN KRI 

Trnje 

Zagorje 
18h +Anton in Jožef Polh, Klenik 39, obletna 

19,30 V čast Sv.Reš.Telesu in Krvi za obojne župljane  

Petek                17.6. 

Sv. Rajner, samotar Zagorje 
20h +Franc Zadel, Zagorje 59, obletna 

Za vse +e Kljun, Zagorje 48 

Sobota             18.6. 
Sv.Gregor  Barbarigo 

 

R. Brdo 
 

20h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, obletna 

12. NEDELJA 

MED LETOM 

                      19.6. 
Sv.Nazarij,  

koprski škof 

 
Trnje 
 

Zagorje 
 

  8,30 +Alojz Perenič, Klenik 20, obletna 
 +Franka Rotar, Klenik 3, obletna 
PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA 
 

- SHOD SV. TROJICE je danes v Trnju. Po oznanilih molitve za rajne. 
- KVATRNA MILOŠČINA je danes v Zagorju. V Trnju bo prihodnjo nedeljo! 
- ZAPOVEDANI PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI bo v četrtek. To 
je eden izmed štirih velikih praznikov (Božič, Sv.Rešnje Telo in Kri, Vnebovzetje 
Device Marije – Veliki Šmaren in Vsi sveti), ki jih praznujemo med tednom in smo 
se kristjani ta dan dolžni udeležiti sv. maše in, kolikor nam je mogoče, praznovati 
tudi z bogoslužnim počitkom – tako kot vsako nedeljo! Ker ta praznik ni državno 
dela prosti dan (kot ga imajo mnoge države), bo TELOVSKA PROCESIJA v ne-
deljo, 19.6. S to procesijo izražamo javno svojo hvaležnost in vero v resnično 
Jezusovo navzočnost med nami pod podobo posvečenega kruha, obenem pa tudi 
prosimo Božjega blagoslova 1. za Cerkev in njeno duhovno rast, 2. za mir, 3. za 
polja travnike, vinograde, gozdove in sadovnjake, 4. za naš kraj in njegove prebi-
valce. Vse to naj se vrši urejeno in spoštljivo tudi z nošnjo verskih simbolov kot so 
bandera, svetilke, križ, cvetje, ki ga otroci posipajo pred Najsvetejšim. Ob kapeli-
cah se zberemo čim bliže, da slišimo božjo besedo, ki se pri tem oznanja, odgo-
varjamo na prošnje in pojemo. 
- SPRIČEVALA: V Zagorju jih boste prejeli danes, v Trnju pa prihodnjo nedeljo. 
- POROČILO S 5.REDNE SEJE ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 9.junija:  
V duhovni obnovi smo se člani spraševali, v čem nam je sveti Jožef zgled in iskali 
njegove kreposti. Ugotavljali smo, da nas prav s svojo molčečnostjo, delavnostjo, 
odgovornostjo in ponižnostjo najbolj nagovarja. Častimo ga, ko se mu priporoča-
mo za varstvo in priprošnjo v raznih zadevah bodisi družinskih, gospodarskih pa  



 
 

seveda tudi duhovnih, še posebej za srečno zadnjo uro. Priporočamo se mu z 
nekaterimi pobožnostmi in molitvami kot so litanije sv. Jožefa, ali molitev 'K tebi o 
sveti Jožef', ki jo molimo zlasti v oktobru po rožnem vencu. Vsaka sreda v tednu 
je namenjena njegovemu spominu in čaščenju. Razmišljanje ob Očenašu, eno-
dnevne duhovne vaje, molitev rožnega venca v družinah, telesna in duhovna dela 
usmiljenja, molitve in maše v njegovo čast so načini priporočil svetemu Jožefu. 
Tudi v naši župniji bomo vernike spodbujali k priporočanju k njemu. Zlasti Rožni 
venec je zelo močna molitev. Pravijo, da je to molitev, ki ustavlja vojne in je zato 
aktualna v sedanjem času. - Praznovanja: Pogled nazaj: V Velikem tednu smo 
imeli bogato bogoslužje z ne veliko udeležbo. Križevega pota na Veliki petek se je 
udeležilo veliko otrok in tudi odraslih. Veseli nas, da je bilo za Velikonočno vigilijo 
dovolj moških, da smo lahko izvedli procesijo. Šmarnic v Drskovčah in Parjah se 
je redno udeleževalo precej otrok, nekaj tudi iz Zagorja. Želimo si, da bi se po-
božnost Šmarnic ohranila tudi v prihodnje. - Trenutno so preklicani vsi ukrepi gle-
de širjenja korona virusa. Pričakovali bi večji obisk pri mašah, podobno kot je bil 
pred epidemijo. Župljani smo lepo vabljeni k nedeljskim in tudi drugim mašam. - 
Še vedno živimo viharne čase z vojno v naši bližini. Prav molitev nam lahko pri 
tem najbolj pomaga, pa tudi pri medsebojnem razumevanju v družinah in v družbi. 
- Gradnja našega občestva še ni končana; še vedno moramo skupaj iskati boljše 
možnosti sodelovanja pri bogoslužju. Prav zgledno razumevanje in dodatne po-
pestritve pri mašah bi lahko prispevale k večjemu obisku. Za to se bomo trudili tu-
di člani ŽPS. Pogled naprej: Pred nami je praznik Svetega Rešnjega Telesa. Ne-
kaj težav vidimo pri pripravi kapelic. Upajmo, da jih bomo pravočasno rešili. - 25. 
junija dopoldne Občinski odbor NSi vabi na pohod od Pivke do Šilentabra, kjer bo 
maša za domovino. Ob 18h isti dan pa bo v Parku vojaške zgodovine v Pivki pro-
slava ob Dnevu državnosti, del praznovanja Festival družin, ki bo vključeval celo-
dnevne družinske aktivnosti v PVZ in pred Krpanovim domom. Izbor nastopajočih 
bo zelo pester, po proslavi bo še veselo druženje z glasbo. Vsi občani so lepo 
vabljeni. - Člani ŽPS pripravljamo za sredino septembra romanje. - Poročilo 
ŽGS: Za popravilo strehe župnišča je vse pripravljeno, obnova se bo v kratkem 
začela. - Elektronika za preprečevanje absorpcije vlage je montirana v župnijski 
cerkvi in pri sv. Pavlu. - Poročilo MŽK: Še vedno zbirajo prijave za počitnice za 
dva mladostnika, družina pa je že izbrana. Sodelavke obiskujejo starejše ob rojst-
nih dnevih, redno poteka tudi učna pomoč. V teku so akcije zbiranja šolskih po-
trebščin: Pomagajmo sošolcu in Da bo korak v šolo vesel. Še vedno lahko naka-
žete sredstva za pomoč v Ukrajini, položnice so na mizici za tisk. 
 

MODROST 
 

To govorí Božja Modrost: »Gospod me je 

imel v začetku svojih poti, pred svojimi pra-

davnimi deli. Bila sem zasnovana od veko-

maj, od začetka, preden je bila zemlja.«  
Prg 8,22–23 

 

Blagor človeku, ki je moder. Njegove 

odločitve ne nosijo pečata napak. 

V njem je sila spoznanja, ki je nad kraji 

in veki in nad razumom navadnega uvi-

da. 

Modrost se dopolnjuje v ljubezni. 

Njej je predana do smrti, iz nje črpa svo-

jo istovetnost. 

Ljubezen pa spoštuje veličino modrosti 

in se veseli njene trajne veljave. 



13. junij 
ANTON PADOVANSKI 

 

Anton Padovanski je bil ljubeznivi  franči-
škanski redovnik, ki na upodobitvah drži v 
naročju Božje Dete, v rokah pa ima lilijo, 
simbol čistosti. Po nekaterih  frančiškanskih 
svetiščih na njegov god blagoslavljajo lilije, 
ki jih potem razdelijo  med vernike. Sveti 
Anton velja za  zavetnika zaročencev in po-
ročenih; verni ljudje pri nas in po svetu se 
mu  priporočajo v najrazličnejših potrebah, 
težavah in stiskah. Znamenit je zlasti kot 
pomočnik pri iskanju izgubljenih reči. Sveti 
Anton, ki je po italijanskem mestu Padova, 
kjer je leta 1231 umrl in kjer so nad njego-
vim grobom zgradili veličastno baziliko, do-
bil pridevek Padovanski, po rodu ni bil Itali-
jan, temveč Portugalec.  Rodil se je proti 
koncu leta 1195 v Lizboni, glavnem mestu 
Portugalske. Pri krstu je dobil ime Fernan-
do. Plemiški  starši so ga poslali v stolniško 
šolo, zatem pa je vstopil v samostan redov-
nikov avguštincev, kjer je ostal dve leti. Ko 
mu je bilo šestindvajset let, je bil posvečen v 
duhovnika. Dve leti kasneje je srečal redov-
nike sv. Frančiška Asiškega in zaprosil je za 
sprejem v njihove vrste. Njegova prošnja je 
bila uslišana. Kot frančiškan si je privzel ime 
Anton. Leta 1221 se je srečal s Frančiškom 
Asiškim, ki ga je dve leti kasneje imenoval 
za prvega profesorja teologije v Bologni. Na 
tem mestu ni vzdržal dolgo. Odšel je v 
Francijo, kjer je zaslovel kot pridigar. Leta 
1227 so ga izbrali za predstojnika franči-
škanov v severni Italiji. Ko je bil te službe na 
lastno prošnjo razrešen, se je nastanil v 
samostanu sv. Marije v Padovi, kjer je živel 
do svoje smrti. 
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Tako sta eno meso, en duh in ena slava. 

En izvor in eno srce večnosti. 

Modrost prebiva v duhu, ne v razumu, če-

prav jo posreduje slednji. 

A spoznavamo jo v duhu, kjer nastaja in nas 

napolnjuje z veseljem in spoštovanjem. 

Je edino človeško spoznanje, ki mu ni mo-

goče ničesar dodati in ničesar odvzeti. 

So odločitve po meri kralja Salomona, ki ga 

je ožarila svetloba Presvete Trojice, od ko-

der izvirajo vsi navdihi modrosti. 

Kajti v templju Duha prebiva Božja volja na 

veke. 

Blagor človeku, ki se ga dotika modrost ne-

beškega prestola. 

Je namreč posredovalec resnice. 

Vir tolažbe. 

Prerok življenja. 

Zvesti prinašalec trajnega. 
Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 
 
 

Kako žalostno in kratko je človeško življenje. 
Večji del žalosti v življenju si človek povzroči 
sam. Eni se brigajo le za častna mesta in časti. 
Drugi le za bogastva in užitke. Tretji se brigajo 
celo za svoj grob in ne pomislijo, da ima mati 
zemlja prostora za vse. Tisti, ki smo Marijini, se 
lahko od nje učimo tri stvari: trdne vere, neo-
majnega zaupanja v Božjo besedo in žalosti 
nad grehom. Edina bojazen je izgubiti Boga z 
grehom.  

 

bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji 
 
 

Bog je Ljubezen, in tisti,  
ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu  

in Bog ostaja v njem. 
(1 Jn 4,16) 

 
Hočemo ljubiti,  

ker nas je on najprej ljubil. 
(1 Jn 14,9) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
USTA – Učiteljica hoče biti zelo na-
zorna in reče: »Vsakokrat, ko jaz iz-
dihnem, umre en človek.« – Janezek: 
»Zakaj pa ne uporabljate ustne vodi-
ce?« 

 


