
 
 
 
 
 

                   

                                                 

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                     7. junij 2020 

                        

         

NEDELJA PRVO SV. OBHAJILO – pri drugih dveh mašah           

- NEDELJA SVETE TROJICE                             

07.06.  
 

7.00     za farane                              

8.30     za +Urško Hrovat, obl.   

10.00   za +Danico Grobelnik             

Ponedeljek Medard   

08.06.                 19.00   za +Martina in starše Tržan   

Torek Primož in Felicijan                    

09.06.        7.00     za +Franca Ašenberger                                                

Sreda Edvard                             

10.06.                                                    7.00    za +Kristino Cvikl                      

Četrtek SVETO REŠNJE TELO IN KRI                    

11.06.           7.00     za farane  

17.30   na Pernovem  za +Antonijo Ozvaldič in sorodnike 

19.00   za +Marijo in Jožeta Videnšek  

Petek Adelajda                                                           

12.06  19.00   za rajne Tomanove iz Zavrha                   

Sobota Anton Padovanski                                            

13.06.          7.00     za +Franca in Ano Reher, obl.                 

NEDELJA 11. MED LETOM                                     

14.06.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30     na Pernovem    za +Franca in Vero Majer   

10.00   za +Matevža Krajnc, obl.         
 



                 

                  NEDELJA SVETE TROJICE 
 

                 

 

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

OČE JE POSLAL SINA, DA BI SE SVET PO NJEM REŠIL 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,16-18) 

Tisti čas je Jezus rekel Nikodému: »Bog je svet tako ljubil, da 
je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj 
veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. 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 3,16–18 

TOK LJUBEZNI SVETE TROJICE 
 
Ob Jezusovih besedah v današnjem evangeliju »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega 
edinorojenega 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 
stanovanja vendarle postal brezdomec in tujec v noči nesmisla.« Svoje razmišljanje nadaljuje: 
»Sporočilo razodetja je v tem, da smo vsi ljudje vključeni v tok troedine Božje ljubezni, v prvotno 
Božjo ljubezen, v kateri vsakdo, ne zaradi svojih kvalitet in zaslug, ampak zaradi 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 zapleteno matematično nalogo. Na izpitu 
življenja moramo pokazati drugačno znanje o Bogu, tako, ki temelji na našem vedenju in 
ravnanju. Vemo, da smo spravljeni v dobrih rokah. Bog ni hladni ustvarjalec, ki se za svoje 
»izdelke« 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 poganskim 
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 poteze in storili bomo 
vse, da bodo še lepše! 
                                                                                                                                                                                   Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

Glede razodetja Boga kot Svete Trojice, kar imenujemo v teologiji tudi troedini Bog, je treba najprej 

reči, da ostaja kljub vsemu skrivnost, ki ni dojemljiva človeškemu spoznavanju. Vse, kar o Bogu 

izrečemo, je samo analogno izraženo. Za to vrsto govorice pa je Cerkev jasno izrazila, da je z njo 

izražena večja nepodobnost kot pa podobnost. Vsekakor je res, da krščanstvo troedinega Boga ne 

razume v smislu vzhodnih božanstev, ki so neosebno pojmovane sile. Cerkev pa jasno izpoveduje vero 

v tri Božje osebe, ki imajo vse tri isto Božjo naravo oz. isto Božje bistvo. Da bi nam približal to 

skrivnost, je Jezus uporabil podobo oče-sin. Kot sina ni brez očeta, tako tudi očeta ni brez sina. Saj 

moški postane oče šele, ko dobi otroka, prej pa je moški oziroma mož. Tako 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 troedini Bog, saj so to teološki 

pojmi, ki so jih začeli uporabljati šele v naslednjih 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 Jezusovega krsta v Jordanu in na 

njegovo spremenjenje na gori. V obeh primerih se zasliši Očetov glas, ki Jezusa imenuje “ljubljeni 

Sin”, Sveti Duh pa se pri krstu pojavi kakor golob. Podobno lahko prepoznamo navzočnost vseh treh 

tudi pri spremenjenju na gori. 
                                                                                                                                                                                        M. Turnšek 

 

**************************************************************** 

 

* Zaključek veroučnega leta bo v sredo, 10. junija, in v petek, 12. junija  

– ob urah, kot je bil sicer verouk. Zaključek bo s podelitvijo spričeval.  

Kdor ima spričevalo še doma, naj ga prinese. Vrnite tudi knjige za Slomškovo bralno 

priznanje. 


