
                 

NEDELJSKI EVANGELIJ

P

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE 

SVETA TROJICA 

BESEDA O BESEDI, Jn 16, 12-15

»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	3,17–19)	
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SKRIVNOST	SVETE	TROJICE	-	TEORIJA	ALI	ŽIVLJENJE	

Ko	pomislimo	na	pojem	»skrivnost«	v	teološkem	pomenu	te	besede	seveda	poudarimo,	da	je	
samo	z	golim	razumom	naravnost	nemogoče	 razvozlati	bistvo,	ker	 je	 zakrito	našim	še	 tako	
logičnim	spoznavam.	Mnogi	cerkveni	učitelji	so	o	tem	razglabljali	in	si	ob	tem	»pulili	lase«,	a	
samo	 z	 našimi	 predstavami	 je	 nemogoče	 razkriti	 vse,	 spoznavamo	 le	 delno	 »kakor	 v	
ogledalu«,	bi	rekel	apostol	Pavel.	Samo	vera	je	torej	tista,	ki	nam	lahko	daje	pomoč.		
Pa	skušajmo	vsaj	malo	odriniti	v	ta	ocean	skrivnosti	in	imejmo	pred	sabo	ikono	najslavnejšega	
ruskega	slikarja	Andreja	Rublova	(+29.1.1428),	ki	čudovito	predstavlja	sv.	Trojico.		
“Še	 veliko	 vam	 imam	povedati,	 a	 zdaj	 ne	morete	 nositi.	 Ko	 pa	 pride	 on,	 Duh	 resnice,	 vas	 bo	
uvedel	v	vso	resnico,	ker	ne	bo	govoril	sam	od	sebe,	temveč	bo	povedal,	kar	bo	slišal,	in	oznanjal	
vam	bo	prihodnje	reči.	On	bo	mene	poveličal,	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	16,12-15)	
S	temu	besedami	hoče	Jezus	povdariti	občestvo,	ki	obstaja	med	njim	in	Očetom,	s	katerim	živi	
isto	identiteto.	»Jaz	in	Oče	sva	eno«	(prim.	Jn	10,30).	Ve	kar	pripada	Očetu	in	Sinu	pa	 	pripada	
tudi	Sv.	Duhu.	Sv.	Duh	je	»sredstvo«	občestva	in	bistvene	edinosti	med	Očetom	in	Sinom,	ki	je	
tudi	 prejemnik	 iste	 vezi.	 Zahvaljujoč	 Sv.	 Duhu,	 pa	 je	 vse	 kar	 pripada	 dvojici	 Očetu	 in	 Sinu,	
pripada	 tudi	 nam,	 ker	 postanemo	 v	 Njem	 soudeleženci.	 V	 resnici	 Duh	 govori	 ali	 »jemlje«,	
oznanja,	 priča,	 uresničuje.	 V	 Apostolskih	 delih	 Sv.	 Duh	 sprejema	 odločitve	 skupaj	 z	
apostolskim	kolegijem,	predlaga,	posega,	tolaži	in	deluje	za	življenje	Cerkve.	Duh	izraža	Božjo	
notrajo	dinamiko,	njegovo	temeljno	resnico.	Takorekoč	sam	»preučuje	Boga«	(prim.	1	Kor	2,12)	
in	nam	razkrije	tisto,	kar	 je	sam	v	sebi.	 In	to	kar	nam	razkriva	je	predvsem	to:	da	je	On	sam	
(Duh)	 Bog,	 tako	 kot	 je	 Bog	 tudi	 Jezus	 in	 Bog	 je	 tudi	 Oče.	 Seveda	 to	 niso	 tri	 božanstva,	
razdeljena	 in	 neodvisna.	 To	 ni	 neke	 vrste	 politeizem	 ali	 monoteizem.	 Niti	 eden	 niti	 drugi	
namreč	ne	govorita	o	“treh	načinih	bivanja”	enega	boga.		
Sv.	Trojica	 je	en	sam	Bog,	večni	 in	neskončni,	vsemogočni	 in	nepokvarljiiv.	Ena	»snov«,	a	 tri	
Božje	Osebe,	Bog	Oče,	Bog	Sin	in	Bog	Sveti	Duh	v	eni	Božji	naravi.	Vsaka	od	teh	oseb	je	enaka	
drugi,	 hkrati	 pa	 se	 razlikuje	 od	 druge.	 Vsak	 od	 njih	 je	 drug	 ob	 drugem,	 vsak	 se	 daje	 drug	
drugemu	in	z	njim	prepleta.	Živiijo	stalen	odnos	medsebojnega	deljenja	in	občevanja,	ki	ga	vsi	
nenehno	vključujejo	in	ta	se	imenuje	Ljubezen.	
Kristjani	to	skrivnost	izpovedujemo	z	znamenjem	križa,	skupaj	s	tisto	o	Učlovečenju	in	smrti	
Božejga	sina,	kar	pač	križ	predstavlja.	
Neizvedljiva	in	nedosegljiva	skrivnost,	ki	se	izogne	vsem	prerogativam	človeškega	uma	in,	ki	
nam	 jo	 lahko	 razkrije	 samo	 Jezus	 po	 Sv.	 Duhu.	 Izogiba	 se	 vsakemu	 »nadzoru«	 človeškega	
razuma	in	vzpostavlja	edinole	molitveni	odnos	vere.		
Trojica	 izpričuje	 resnično	 vsemogočnost	 božanske	 Ljubezni,	 ki	 sama	 po	 sebi	 usklajuje	
individulanost	in	občestvo	hkrati,	kjer	nobena	od	njih	ne	postane	izključna	kategorija:	v	sebi	
Bog	želi	biti	sam,	eno	in	edino,	a	hkrati	ne	želi	biti	sam,	ampak	raje	ljubi	in	živi	v	občestvo	in	
solidarnost.	 Čeprav	 v	 polni	 transcendenci	 Boga,	 ni	 statičen,	 ampak	 živi	 konstruktivno	
dinamiko.	Podobno	kot	med	prijatelji,	ki	prejmejo	darilo.	Dar,	ki	prehaja	med	rokami,	je	sam	
po	sebi	učinkovit	vzrok	za	občestvo,	uresničuje	enotnost	čustev	med	človekoma	 in	postane	
vez	enosti	sami.		
Praznik	 Svete	 Trojice	 naj	 v	 nas	 prebudi	 čut	 medsebojne	 vzjamenosti,	 spoštovanja	 in	
solidarnosti.	Predvsem	pa	okrepi	vero,	upanje	in	ljubezen.
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ODTIS	SV.TROJICE	
Vera	je	ključ,	ki	odpira	
»vrata«	našega	življenja	
Kristusu	in	njegovi	
odrešenjski	moči.	Da	je	
lahko	učinkovita,	je	
potrebno	naše	
sodelovanje.	Zato	je	
potrebno,	da	se	
obrnemo	povsem	h	
Kristusu	z	vso	vero	in	
poslušnostjo,	ki	jo	
premoremo,	ter	se	tako	
v	kesanju	obrnemo	proč	
od	nevere	in	

neposlušnosti	Bogu.	Zato	Jezus	pravi:	»Kdor	'vame'	veruje,	se	mu	ne	sodi.«	(Jn	3,18) 
Jezus	Kristus	je	učencem	razkril	veliko	skrivnost	naše	vere	–	troedinost	Boga	in	neločljivo	
povezanost	Očeta	in	Sina	in	Svetega	Duha.	Jezusovo	poslanstvo	je	razodeti	Božjo	slavo	–	
troedinega	Boga	in	nas	zediniti	z	Bogom	v	občestvo	ljubezni.	Naš	končni	cilj,	zaradi	katerega	
nas	je	Bog	ustvaril,	je	vstop	v	življenje	Božjih	oseb,	v	popolno	enost	Svete	Trojice.	
Judje	so	razumeli	Boga	kot	Stvarnika	in	Očeta	vsega,	kar	je	(5	Mz	32,6),	Izraelski	narod	pa	so	
razumeli	kot	Božjega	prvorojenca	(2	Mz	4,22).	Jezus	razkriva	Očeta	na	nov	način.	Večni	Bog	je	
Oče	v	odnosu	do	svojega	edinega	Sina,	ki	je	Sin	le	v	odnosu	do	svojega	Očeta	(Mt	11,27).	In	
Sveti	Duh	je	neločljivo	eno	z	Očetom	in	Sinom. Bog	Oče	je	vir	vsega,	kar	obstaja,	je	ljubeči	in	
povezovalni	temelj	vsega,	kar	biva.	Bog	Sin,	po	katerem	je	bilo	vse	ustvarjeno,	je	v	Marijinem	
telesu	prevzel	človeško	podobo	in	tako	postal	pravi	Človek	in	naš	Sopotnik.	Sveti	Duh,	vez	
neskončne	ljubezni	med	Očetom	in	Sinom,	nas	nenehno	tolaži	s	spominjanjem	na	Boga	Očeta,	
v	katerem	smo	vsi	njegovi	otroci	in	ki	daje	vsemu,	da	obstaja	in	zmore	opravljati	svoje	
poslanstvo.	Spominja	nas	na	Sina,	ki	ponavzočuje	Očeta	in	nas	uči,	kar	nam	je	povedal	o	
Očetu,	njegovem	kraljestvu,	o	sebi,	nas	in	o	vsem	stvarstvu. Vera	v	enega	in	edinega	Boga,	ki	je	
troedina	skupnost	treh	Oseb,	nas	spodbuja	k	zaznavi	odtisa	troedinega	Boga,	njegove	
darujoče	se	in	služeče	ljubezni	v	vsem,	kar	obstaja.	Sveti	Bonaventura	uči,	da	vsebuje	vsaka	
stvar	pravo	trinitarično	strukturo	in	nas	tako	spominja	na	troedinega	Boga,	medsebojno	
darujočo	se	ljubezen	med	Očetom	in	Sinom	v	Svetem	Duhu.	Božje	Osebe	so	vedno	
medsebojno	povezane.	Nikoli	ni	nikjer	Očeta	brez	Sina	in	Svetega	Duha,	ne	Sina	brez	Očeta	in	
Svetega	Duha,	ne	Svetega	Duha	brez	Očeta	in	Sina.	Vsa	ustvarjena	bitja	imajo	izvor	v	
troedinem	Bogu,	zato	se	vedno	znova	obračajo	k	njemu,	težijo	druga	k	drugi	ter	so	med	seboj	
povezana		z	nevidnimi,	toda	resničnimi	vezmi	troedine	darujoče	se	ljubezni.	Vse	ustvarjeno	je	
Božji	dar	za	druge	in	vse	obstaja	zaradi	tega,	ker	je	deležno	služenja	drugih.	Človek	je	poklican	
k	občudovanju	številnih	vezi,	ki	obstajajo	med	ustvarjenimi	bitji.	Raste,	zori	in	se	posvečuje	
toliko,	kolikor	se	povezuje	z	vsem	ustvarjenim,	kolikor	bolj	gre	iz	sebe,	da	bi	živel	v	občestvu	z	
Bogom,	drugimi	in	vsem	stvarstvom.	Vse	je	povezano	in	to	vsakega	človeka	vabi,	naj	zori	v	
celostni	solidarni	duhovnosti,	duhovnosti	služenja,	ki	vre	iz	skrivnosti	Svete	Trojice,	se	pusti	
obdarovati	in	postati	dar	drugim	(Laudato	si'	238−240).

08.06.2010	
PONEDELJEK		
Jakob	Berthieu,	duh.mučenec

							16.00 SREČANJE STARŠEV IN BIRMANCEV Z 
BIRMOVALCEM PO PROGRAMU

09.06.2020	
TOREK		
Primož	in	Felicijan,	muč.	

KRIŽ

							
						19.00	
					

++REGINA in KLAVDIJ, Križ 132

10.06.2020	
SREDA	
Bogumil	Poljski,	škof KRIŽ

						

													
								19.00 +ALBIN MESAR, Križ 203 

(spoved za birmance po maši)
11.06.2020	
ČETRTEK		
SVETO	REŠNJE	TELO	IN	KRI	-	
zapovedan	praznik

TOMAJ	-	

CERKEV

		
						19.00	
						

V ČAST SV.DUHU, P.N. Križ

12.06.2020	
PETEK	
Bazilid	in	tov.,	vojak	in	rimski	
mučenci

KRIŽ 							19.00 +VOJKO REBEC, Križ 179

13.06.2020	
SOBOTA	
Anton	Padovanski,	duh.c.učitelj

AVBER
		
							19.00 V DOBER NAMEN, p.n. Avber 24

14.06.2020	

11.NEDELJA	MED	LETOM	
Birmanski	praznik

KAZLJE	

TOMAJ

				
						

									8.30				
						

							10.00

ZDRAVKO	VITEZ,	Kazlje	5b	

ZA	ŽUPLJANE	
(somašnik:	 +Marija	 in	 Jože	 Skapin,	
Kazlje	16)

	 RAZPORED SV. MAŠ

V	ponedeljek,	8.6.	srečanje	za	družine	birmancev	po	razporedu,	ki	ste	ga	prejeli	po	e-pošti	
od	16h	dalje	(ne	več	kot	10	oseb	v	skupini).	-	(Razkuževanje	rok	in	obrazne	maske)	

Ker	imajo	nekateri	devetošolci	valeto	v	petek,	je	spoved	za	birmance	v	sredo,	10.6.	PO	MAŠI	
OB	19h	v	Križu.	
Zadnji	 dan	 devetdnevnice	 v	 četrtek	 11.6.	 na	 Telovski	 praznik	 ob	 19h	 v	 tomajski	 cerkvi.	 Po	
maši	generalka	za	nedeljo.	
V	soboto,	13.6.	sem	na	razpolago	za	spoved	za	starše	v	zakristiji	tomajske	cerkve	(dopoldne).	
Zaradi	birmanskega	praznika,	je	shod	sv.	Antona	21.6.	ob	10h.	Župnijska	sv.	maša	je	torej	pri	
sv.	Antonu.	Kako	bo	potekalo	slavje	sv.birme	pa	natančneje	v	naslednjih	oznanilih.	Predvsem	
računamo	na	lepo	vreme,	da	bi	lahko	slovesnost	spremljali	tudi	pred	cerkvijo.	
Letošnji	ORATORIJ	2020	-	ZAUPAM,	ZATO	SI	UPAM,	bo	zadnji	teden	avgusta	od	torka	18.8.	
do	 nedelje,	 23.8.,	 ki	 ga	 zaključimo	 s	 sv.	 mašo	 v	 župnijski	 cerkvi.	 Upoštevati	 bo	 treba	 vse	
higienske	predpise,	ki	si	jih	lahko	ogledate	na	naši	spletni	strani.	V	kolikor	ne	bomo	mogli		
uresničiti	vsega,	kar	je	navedeno,	seveda	oratorija	ne	bo.		
Do	 nadalnjega	 se	 moramo	 še	 vedno	 držati	 navodil	 NIJZ,	 ki	 se	 nanašajo	 na	 dejavnosti	 v	
zaprtih	prostorih	 in	 je	onemogočena	razdalja	 1,5	m,	torej	razkuževanje	 in	nošenje	obrazne	
maske.	 Več	 o	 tem	 si	 lahko	 ogledate	 na	 naši	 spletni	 strani	 pod	 rubriko	 PRAVILA	 v	 novih	
obvestilih.

DUHOVNA ISKRICA


