
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 bil vsakdo deležen uravnotežene splošne blaginje in s tem tudi 
zagovornik resnice, ki nas zedinja in nam omogoča, da smo lahko pošteni državljani in 
dobri kristjani.

Kaj je resnica? Pilatovo vprašanje nas izziva, kajti treba je najti odgovor, s katerim bomo 
vsi zadovoljni. Resnica je nekaj, do česar imamo vsi pravico, ker je to povezano s samim 
rojstvom. Ne gre za eno od filozofskim vprašanj, ki osmišlja naše življenje, ampak za nekaj, 
kar nas naredi za ljudi in nas s tem loči od vseh drugih oblik življenja. Zato je Jezus dejal: 
»Resnica vas bo osvobodila!« To pomeni, da je odgovor povezan z Bogom in s človekom, 
če drži, da smo ustvarjeni po božji podobi. Kakšna je torej resnica, ki nas napravlja za 
ljudi, ki se svobodno odločajo in s tem prevzemajo odgovornost za svoja dejanja?

Resnica je, da je Bog Bog in človek človek, da je Bog neskončen, tisti, ki vse ustvarja, 
človek pa ustvarjeno bitje, oseba, ki ji je zaupano poslovanje s stvarmi, ki niso njegove. 
Ta razmejitvena črta je zelo pomembna, ker 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
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Nedelja Sveta Trojica 16. junij
yy Danes je nedelja Svete Trojice. Godujeta Beno iz Meissna, škof in Marija Terezija Scherer, redovnica.
yy Danes je nedelja Svete Trojice, ko se spominjamo enega Boga, ki se nam razodeva kot Bog Oče, ki je vse 
ustvaril, kot Sin Jezus Kristus, ki je naš odrešenik in kot Sveti Duh, ki nas posvečuje. Gre za izpoved vere, ki jo 
ponavljamo vedno, ko naredimo križ in ko molimo Slava Očetu. 
yy Danes popoldne, ob 15.00 bo predstavitev dokumentarnega videa o našem prvomajskem romanju v Beneluks. 
Projekcija bo v zgornji dvorani KS Trstenik. Vabljeni tudi tisti, ki niste bili na romanju in vas naša potovanja 
zanimajo.
yy Letošnje šolsko leto se zaključuje, otroci se že veselijo počitnic, zato je prav, da vas opozorim, da se že zbirajo 
prijavnice za letošnji oratorij. Oratorij bo potekal od 26. do 31. avgusta. Letošnja tema bo zgodba o Petru Klep-
cu, preprostem kmečkem fantu, ki je slovel po svoji šibkosti in je bil zato večkrat tarča posmeha in šal svojih 
vrstnikov. Prijave potekajo po elektronski pošti, lahko pa otroka prijavite tudi v župnijski pisarni.
yy V četrtek je praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Sveta maša bo ob 19.00. Kot običajno bo telovska procesija 
v nedeljo po sveti maši. Med seboj se pomenite za pripravo oltarjev, nošenje bander, zastav, sveč in neba.
yy V nedeljo, 23. junija se bodo med mašo predstavili prostovoljci  programa Pota – projekt mladinskega misi-
jonskega prostovoljstva. Med počitnicami odhajajo v Indijo, kjer bodo delovali v sirotišnici, v centrih Matere 
Terezije in na osnovni šoli Luč upanja. Zbirajo prostovoljne prispevke za izvedbo programov. Hvaležni so za 
vsak dar.
yy V župnijski pisarni lahko starši prvoobhajancev dvignete slike od letošnjega prvega obhajila.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni:  Analitiki sodobne družbe so trdno prepričani, da je tudi danes pot-
rebno razvijati dobre navade. Kajti tudi navade, ki smo jih osvojili v otroštvu, imajo pozitivno vlogo, ker pripo-
morejo k temu, da se pomembne notranje vrednote prenesejo v zunanje zdravo in stabilno vedenje. Lahko ima 
kdo v svoji notranjosti do drugih čisto lepo mišljenje in dober odnos, če pa se v mladosti ni navadil na to, da bi 
znal reči »prosim«, »smem« in »hvala«, bo njegova dobra notranja drža težko prišla do izraza. Krepitev volje in 
ponavljanje določenih opravil tvorijo osnovno moralno držo in brez zavestnega, svobodnega in priznanega po-
navljanja določenih dobrih navad ni mogoče priti do cilja. Razumsko spoznanje o pomenu določene vrednote 
in navdušenje nad njo še ni dovolj, da postane krepost, za to so potrebna ustrezno motivirana dejanja. (266)
yy V mesecu juniju je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

Nedelja Svete Trojice
1. za + mamo Nado (obl.) in očeta Franca Benedičiča
2. za zdravje
za + Kristino Valjavec, dar nečaka Janeza

16. junij

Ponedeljek
1900

Rajner, samotar; Terezija, hči portugalskega kralja, redovnica
za + Zalko Zupan, dar Francke Sluga z Grada

17.  junij

Torek
1900

Gregor Janez Barbarigo, škof; Elizabeta, redovnica
za + Cilko Teran, dar sosedov

18.  junij

Sreda
1900

Nazarij, prvi koprski škof; Romuald, opat in redovni ustan.
za + Francko Valjavec, dar Bemostrovih iz Naklega

19.  junij

Četrtek
1900

Sveto Rešnje Telo in Kri; Adalbert, škof
za + Alojza Javornika (obl.)

20.  junij

Petek
1900

Alojzij Gonzaga, redovnik; Rajmund, škof
1. za + Marijo Gregorc
2. za + Alojza Markuta

21.  junij

Sobota
2000

Janez Fisher in Tomaž More, mučenca; Pavlin iz Nole, škof
za + Ano Štefe in Ano Cerar

22. junij

Nedelja
730 Tenetiše

830

12. nedelja med letom
1. za + Jožeta Gregorca (obl.)
2. za + Lojzeta Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve
za + Andreja Krničarja, ml. (obl.)

23. junij

čiščenje in krašenje Trstenik – Košir Nežka
Tenetiše – Hribar Veronika

22. junij


