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Družinska molitev ob Božji besedi – nedelja Svete Trojice 
 

 Ker se že lahko udeležimo svete maše v župnijski cerkvi, je bogoslužje usmerjeno v pogovor 

ob Božji besedi. Primerno je za nedeljsko večerno molitev ali pa katero izmed tedenskih 

družinskih molitev.  

 Zberemo se v molitvenem kotičku.  

 Določimo voditelja molitve, pripovedovalca in spraševalca. 

Pripravimo Kratko sveto pismo s slikami ali kakšno drugo ilustrirano izdajo Svetega pisma. 

 

Voditelj Danes praznujemo nedeljo Svete Trojice. To je praznik skrivnosti 
in zato ljudem težko razumljiv. Je pa to tudi praznik vsakega, ki se 
trudi moliti in zna narediti znamenje križa. Naredimo ga skupaj in 
praznujmo: 

Vsi V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
Voditelj Z znamenjem križa smo vstopili v pogovor s troedinim Bogom: 

Očetom, ki nas je ustvaril. Sinom, ki nas je odrešil. S Svetim 
Duhom, ki nas posvečuje. 

Spraševalec Kaj pomeni »Oče, ki nas je ustvaril«? 
Voditelj Poglejmo, kaj o stvarjenju pravi Sveto pismo.  
Vsi Odpremo na strani, kjer je opisano stvarjenje, in opisno 

pripovedujemo, kar vidimo. 
Voditelj Zahvalimo se Bogu Očetu, ker nas ohranja pri življenju. 
Vsi Hvala ti, Gospod. 
Spraševalec Kaj pomeni, da »Sin, ki nas je odrešil«? 
Voditelj Poglejmo v Sveto pismo.  
Vsi Odpremo na strani, kjer je Jezus križan, in pripovedujemo, kar 

vidimo. 
Voditelj Zahvalimo se Bogu Sinu, Jezusu Kristusu, ki nas je odrešil s smrtjo 

na križu. 
Vsi Hvala ti, Gospod. 
Spraševalec Kaj pomeni, »Sveti Duh, ki nas posvečuje«? 
Voditelj Poglejmo s Sveto pismo.  
Vsi Odpremo na strani, kjer je prikazan binkoštni dogodek – učenci 

imajo nad glavami plamene in se pogovarjajo o dogodku. 
Hvala ti, Gospod. 

Pripovedovalec Vse skupaj je zelo težko razumeti. Čisto razumem svetega 
Avguština, ki so mu rekli tudi »doktor Svete Trojice«. Vse svoje 
življenje je skušal raziskati skrivnost, kako je en Bog v treh osebah. 
Nekoč se je v iskanju odgovorov na svoje vprašanje o Bogu 
sprehajal po morski obali. Kar naenkrat je zagledal fanta, ki je 
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kopal luknjo v pesek. Ustavil se je in ga nekoliko raztresen 
opazoval. Ko se je fantu zdelo, da je luknja dovolj globoka, je vstal 
in začel z lopatko, s katero je prej kopal luknjo, prenašati vodo iz 
morja in jo zlivati v izkopano luknjo. Avguštin ga je gledal in gledal. 
Fant se prenašanja vode kar ni naveličal. Avguštin ga je vprašal: 
»Dragi moj, kaj ti sploh počneš?« Kako ga je začudil fantov 
odgovor: »Nič posebnega, morje bom prenesel v svojo luknjo.« 
Avguštin se je prijel za glavo in rekel: »Joj, fant, tole pa je skoraj 
nemogoč podvig. Ali ne vidiš, kako prostrano je morje in kako 
majhna je tvoja luknja?« »Ja, to je prav tako, kot hočeš ti s svojo 
majhno glavo razumeti veliko skrivnost Svete Trojice, 
neskončnega Boga,« mu je odgovoril fant in izginil izpred 
Avguštinovih oči. Ostala je samo luknja in prostrano morje. Takrat 
je sveti Avguštin razumel, da so skrivnosti, ki jih naša glava nikoli 
ne bo mogla razumeti, lahko pa jih samo spoštuje in občuduje. 

Voditelj Prav zato vsako svojo molitev začnemo z znamenjem križa in 
klicanjem blagoslova troedinega Boga. Zahvalimo se mu in 
molimo: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. 

Vsi Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
 

Zapojemo pesem Danes je dan, ki ga dal je Gospod 

 

Duhovni utrinek ob Božji besedi 

NEDELJA SVETE TROJICE 
PRAZNIK SVETE TROJICE (A) 

2 Mz 34,4-6.8-9; Ps: Dn 3; 2 Kor 13,11-13; Jn 3,16-18 

 

Pripravil: dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU 

 

Pandemija je postavila na preizkušnjo tudi najpomembnejše – medsebojne odnose in način, 

kako smo blizu drug drugemu. Morda smo mislili, da je vsaj ljubezen na varnem. A moramo 

ostajati na varni razdalji. Bližnjega se je treba »varovati«, se pred njim »braniti«. Morali smo 

se, oziroma se kdaj še, »skriti« za masko, da bi obvarovali sebe in druge. Praznik Svete Trojice 

nas vabi, da to situacijo uporabimo za kaj pozitivnega. Ker o Sveti Trojici ni mogoče razmišljati 

brez ljubezni, je skoraj idealno izhodišče za razmislek o načinu, kako ljubimo. Ljubiti je mogoče 

na več načinov: na način »Enega«, »Dveh« ali »Treh«. 

Kdor v tem času misli v glavnem nase, ostaja pod vplivom egoizma in strahov zase, razmišlja 

predvsem, kako zavarovati svoje: življenje, interese, prihodnost, ugodnosti … Ljubi na način 

»Enega«. Takšna ljubezen ima za izhodišče in za cilj samega sebe. 

https://www.youtube.com/watch?v=lOvm_xU87Jg&list=PL2D21C44AB27547C7&index=2&t=0s
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Mnogi pari imajo izkušnjo, da ni dovolj ostati v dvoje, da bi se imeli resnično radi. Kakor hitro 

se par zapre v sterilno vzajemnost in izključi druge, se ljubezen hitro ohladi. Tisti, ki ljubijo na 

način »Dveh«, preživijo življenje zaprti drug v drugega: v egoizem v dvoje. Nenehno sprašujejo 

drug drugega: »Ali me res ljubiš? Dokaži!« Sprašujejo drugega o ljubezni in ne sami sebe. Vsak 

živi od odgovora drugega. Tako par ostane »neploden«. 

Kadar smo zares doživljali ljubezen, smo ugotovili, da ljubezen zaznamuje presežek in 

»potrata« (preobilje). In to je trinitarična oblika ljubezni. Ljubezen med Očetom in Sinom ne 

ostane zaprta v njun odnos, ampak postane objem, v katerem se podarja vsem. Ta ljubezen je 

Sveti Duh, ki živi v srcu vsakega človeka. Ljubezen »Treh« se učloveči v Jezusu in ljubi do konca; 

velikodušno in brezmejno razlije na križu svojo kri za vse.  

 

Tisti, ki v ljubezni računajo, težko razumejo,  

kaj pomeni ljubiti na trinitaričen način. 

Naj nam bo praznik Svete Trojice v izziv, da bomo ljubili na način »Treh«. 

 


