
SVETA TROJICA                   7. junij 2020               Leto XIV, štev. 24 

Evangelij: Oče je poslal Sina, da bi se 
svet po njem rešil Jn 3,16 18 
Tisti čas je Jezus rekel Nikodému: 16 
»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. 17 Bog 
namreč svojega Sina ni poslal na 
svet, da bi svet sodil, ampak da bi se 
svet po njem rešil. 18 Kdor vanj 
veruje, se mu ne sódi; kdor pa ne 
veruje, je že sojen, ker ne veruje v 
ime edinorojenega Božjega Sina.« 
 

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 



EVHARISTIJA – NESKONČNA BOŽJA LJUBEZEN 
Evharistija je navzočnost 

Jezusa Kristusa med nami. Je 
srečanje bratov in sester v imenu 
vstalega Jezusa, ki se nam daje v 
duhovno hrano. V evharistiji 
dobivamo novo moč in novo 
upanje za vsakdanje življenje.  

Evharistija pomeni življenje, 
pričevanje in dolžnost. Kristjan 
naj bi sledil Jezusu in spolnjeval 
tisto njegovo naročilo, ki pravi: 
»To delajte v moj spomin.« Vse to 
vsebuje evharistija, ki jo je Jezus 
zapustil svojim bratom in 
sestram, h kateri nas vedno znova 
vabi. Le v moči njegovega telesa 
in krvi smo lahko uspešni pri 
uresničevanju njegovega naročila. 

Najgloblja skrivnost evharistije 
je skrivnost Božje ljubezni. Ni 

evharistije brez vere in ljubezni; ni evharistije brez dolžnosti in darovanja 
samega sebe; ni evharistije brez pomoči tistim, ki živijo pozabljeni v revščini; 
ni evharistije, ki ne bi vabila k delitvi in prizadevanju za socialno pravičnost in 
mir. 

Zgodovina odrešenja Božjega ljudstva je že od samega začetka zgoščeno 
navzoča v evharistiji, ki nas vse povezuje ne glede na kraj ali čas. Je močnejša 
od vseh naših navad in običajev, od vseh pogojenosti in omejenosti; je 
močnejša od naših slabosti in dvomov. Je »communio«, skupnost duha, ki se 
mora po vsaki sveti maši nadaljevati v družinah, v naših vaseh in mestih, na 
delovnem mestu … 

Naj smo še tako različni, tudi različnih narodov in jezikov, evharistija 
ostaja duhovna moč, ki nas vse povezuje v ljubezni in spoštovanju. Te 
skrivnosti ni lahko razumeti, lahko pa jo doživimo – ko začutimo, da je Bog 
res poslal Jezusa Kristusa, se za nas daroval s telesom in krvjo, da bi odrešil 
vse ljudi, nas naredil enakopravne, nas opremil s pravicami in z dolžnostmi 
do skupnosti. To je zgodovina odrešenja. Vživljati se vanjo pri evharistiji, 



nedeljo za nedeljo, je zato enkratno doživetje. Vsaka evharistija daje na novo 
okušati neskončno Božjo ljubezen.Po: Pedro Opeka 

 

ZAPOVEDAN PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI 
V četrtek je zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Povabljeni k 
prazničnemu bogoslužju ob 18. uri. Pri sveti maši bo procesija z eno postajo 
in blagoslovom zunaj cerkve. 
 
OBHAJANJE ZAKRAMENTA PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 
Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo 6. septembra ob 10.30 uri.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske vasi in 

Bobovega. 
 

SVETA TROJICA 

Ponedeljek 
8.6.2020 

sv. Medard 
škof 

8.00 za † dva Leopolda, Elizabeto in 
Frančiško Gobec  

Torek 
9.6.2020 

sv. Primož in 
Felicijan, muč. 

8.00 Lemberg: 
za † Jožeta Pajka     

Sreda 
10.6.2020 

sv. Bogomil 
Poljski, škof 

  
 

Četrtek 
11.6.2020 

SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI 

zapov. praznik 

18.00 za † Ivanko Jezovšek (obl), 
Slavkota Jezovška    

Petek 
12.6.2020 

sv. Eksil 
mučenec 

8.00 za † Nežko Ratajc 

Sobota 
13.6.2020 

sv. Anton 
Padovanski 

redovnik 

8.00 
18.00 

za † Terezijo Špilak, 30. dan 
sv. Benedikt: 
za † Martina Furmana, 8. dan 

Nedelja 
14.6.2020 

11. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Valerij in 

Rufin, mučenca 

8.00 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Štefana in Marijo Strašek 
Sladka Gora: 
za † Štefana Kidriča, Nado, 
Slavka in starše Lubej 

Naslov: www.sladkagora.com, Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

