
GOSPOD JE BOG ZGORAJ V NEBESIH IN SPODAJ NA ZEMLJI, DRUGEGA NI
Z nedeljo Svete Trojice zaključujemo krog Gospodovih praznikov: 

božič smo obhajali kot praznik Očetove ljubezni do vsega človeštva: Bog 
je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor 
vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Velika noč je praznik 
Sinove ljubezni, kar se je v najvišji meri izpolnilo na Golgoti: nihče nima 
večje ljubezni, kakor je ta, da kdo dá življenje za svoje prijatelje. Binkošti pa 
smo praznovali kot praznik Svetega Duha, ki nas bo učil vsega in spomnil vsega, kar nam je 
povedal Gospod Jezus. Ta Duh nam prihaja naproti, da bi nam bil v pomoč pri premagovanju 
naših slabosti. Danes je pred nami praznik enega Boga v treh osebah, ali praznik Boga, ki 
s svojo veličino neskončno presega vse, kar človekov razum more dojeti. Gre za skrivnost, 
ki jo je človek sposoben sprejeti z globoko in ponižno vero. To je neskončnost in bogastvo 
našega Boga. In vendar ta Bog za nas ni oddaljen in njegovo bogastvo ni nedosegljivo. V peti 
Mojzesovi knjigi beremo: »Je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega iz sredine 
ognja, kakor si slišalo ti, in ostalo živo? Ali pa je kateri bog skušal priti in si vzeti narod iz 
srede kakega drugega naroda s preizkušnjami, znamenji, čudeži, z bojem, z močno roko, z 
iztegnjenim laktom in z velikimi strahotami, kakor je vse to za vas storil Gospod, vaš Bog, 
prej v Egiptu? Spoznaj torej danes in si vtisni v srce: Gospod je Bog zgoraj v nebesih in spodaj 
na zemlji, drugega ni!« Mojzes je tako govoril izvoljenemu narodu, Jezus pa je apostolom 
zagotavljal, da ta Bog želi biti blizu vsakemu človeku brez izjeme in zato jim je naročil, naj 
gredo v svet in vsem ljudem dobre volje govorijo o tem Bogu, naj poučujejo vse narode in jih 
krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Hkrati jim zagotavlja, da jih ne bo zapustil 
in bo ostal z njimi vse dni do konca sveta. Kaj se zgodi s tistimi, ki sprejmejo Boga in so mu 
pokorni? Apostol Pavel zapiše v pismu Rimljanom: »Vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so 
Božji sinovi. Sam Duhu pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi 
dediči.« Za vse nas je pripravljen prostor v nebesih.

Ob današnjem prazniku se mnogi trudijo, da bi s svojim razumom razvozlali skrivnost 
Svete Trojice. To jim ne bo uspelo. Bolj nas mora prevzeti dejstvo, da je Bog usmiljen, 
blagohoten in pravičen. Bodimo zato veseli, da nas ta neskončni Bog hoče imeti za svoje 
otroke in svoje prijatelje. Ko molimo, nikoli ne pozabimo na lep zaključek, ki se glasi: »Slava 
Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.«

Župnik Branko Balažic SDB

S V E T A  T R O J I C A
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 2 1
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja Nedelja Svete Trojice 30. maj
yy Danes je Nedelja Svete Trojice. Godujejo Ivana Orleanska, devica ter Kancijan in drugi oglejski mučenci.
yy V ponedeljek, 31. maja bo po sveti maši, ob 19.30 seja ŽPS. Pomeniti se moramo o dejavnostih in dogodkih 
med poletnimi počitnicami. Srečanje bo v sejni sobi.

yy Ta teden je praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Praznik je na prvi četrtek po nedelji Svete Trojice ali enajst 
dni po Binkoštni nedelji. Za ustanovitev praznika ima največ zaslug sveta Julija Lieška, ki je imela vizije, v 
katerih jo je Bog nagovarjal, da je treba ustanoviti tak praznik. Le-tega je v lokalnem merilu potrdil lieški škof 
leta 1246. Po Julijini smrti je njeno delo nadaljevala blažena Eva Lieška in leta 1264 je papež Urban IV. v buli 
Transiturus uradno razglasil praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Gre za češčenje Jezusa pod podobo kruha in 
vina, ki se pri sveti maši spremenita v Jezusovo telo in kri in tako predstavljata njegovo stalno navzočnost med 
nami. V Sloveniji je praznovanje povezano s slovesno telovsko procesijo. V naši župniji bo slovesna sveta maša 
v četrtek, 3. junija, procesija pa v nedeljo, 6. junija.

yy V soboto, 5. junija bo tradicionalno dekanijsko pešromanje na Brezje. Blagoslov romarjev je ob 4.45. Krajša 
varianta romanja je ob 7.00 iz Kovorja. Tisti, ki se boste pripeljali na Brezje z avtomobili, se nam pridružite 
pri maši ob 8.30. Romarska sveta maša bo pod šotorom na ploščadi pred baziliko Marije Pomagaj. Vabljeni.

yy Z očetovskim srcem:  Večkrat imamo občutek, da je svet na milost in nemilost izročen močnim in mogočnim, vesela 
novica evangelija pa je v tem, da nam pokaže, kako Bog kljub oblastnosti in nasilnosti zemeljskih vladarjev vedno najde 
način za uresničitev svojega načrta odrešenja. Včasih se zdi, da je tudi naše življenje na milost in nemilost izročeno močni 
oblasti, evangelij pa nam pravi, da Bogu vedno uspe rešiti tisto, kar je pomembno, pod pogojem, da uporabljamo ustvar-
jalni pogum tesarja iz Nazareta, ki je neki problem znal spremeniti v priložnost, tako da je vedno dajal prednost zaupanju 
v Božjo previdnost. Če se včasih zdi, da nam Bog ne pomaga, to ne pomeni, da nas je zapustil, ampak da se zanese na nas, 
na to, kar lahko načrtujemo, odkrijemo, najdemo, dosežemo.

yy V mesecu juniju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

Nedelja Svete Trojice
1. za zdravje in vse dobro v življenju
2. za + Marico Markovič (obl.), vse ++ Brzinove, starše Markovič, 
Ivano in Jakoba Kerna
za + Angelo Markun (obl.)

30. maj

Ponedeljek
1900

Obiskanje Device Marije – Vital, menih
1. za + Jožeta Koširja, 7. dan po pogrebu
2. po namenu

31. maj

Torek
1900

Justin, mučenec; Roman, škof
za + Slavka Grošeta, 30. dan po pogrebu

1. junij

Sreda
1900

Marcelin in Peter, mučenca; Erazem, škof 
1. za + Kristino Štefe (obl.) in vse ++ Mlinarjeve
2. za + Jožeta (obl.), Jožico Zupan in Magdo

2. junij

Četrtek
1900

Sveto Rešnje Telo in Kri – Klotilda, kraljica
za + Jožico Bizjak, dar Dore Javornik

3. junij

Petek Peter Veronski, mučenec; Kvirin iz Siska, škof in mučenec 4. junij
Sobota
2000

Bonifacij, škof in mučenec; Igor, knez in menih
1. za + sestro Francko Gregorc
2. za + Tončko Uranič

5. junij

Nedelja
730 Tenetiše

830

10. nedelja med letom
1. za + Petra Hribarja, dar Judite z družino
2. urna maša za Tenetiše
za ++ starše Cuderman in vse ++ Krhanove

6. junij

čiščenje in krašenje Trstenik: Špela Mivšek
Tenetiše: Andreja Švegelj 
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

5. junij


