
 
 
 
 
 
 
 
Pozdravljeni župljani župnije Trnje!  
 
V adventno-božičnem času se je tudi v naši 
župniji odvilo kar nekaj dogodkov. Zato je 
dobro, da tudi tisti, ki ne morejo v cerkev 
prihajati redno, vedo, kaj se je dogajalo. 
 
5. december - MIKLAVŽEVANJE: 

S pomočjo sodelavk KARITAS je bilo 

miklavževanje organizirano in izvedeno 

v cerkvi v Trnju in Palčju. Zaradi razmer, 

ki so veljale prav v tistem času, je bila 

sama organizacija malo bolj zahtevna, 

vendar v skladu z navodili naše občine. 

Srečanje s Sv. Miklavžem je bilo v živo: 

otroci in njihove družine so na njim 

določeno uro posamezno vstopali v 

cerkev. Tam jih je pozdravil in nagovoril 

Miklavž, jih kaj povprašal, sami pa so 

nato vzeli svoje pripravljeno darilo ter 

zapustili cerkev pri drugem vhodu. 

Angelčka in parkelj pa so poskrbeli za 

pravo miklavževo vzdušje. Veselje otrok 

je bilo nepopisno. 

Na Jurščah pa je Miklavž otrokom pustil 

darila pred njihovo cerkvijo. Za prevzem 

je poskrbela sodelavka Karitas. 

 

OBISK STAROSTNIKOV: 
Sodelavke Karitas so pred Božičem v vseh 
štirih vaseh naše župnije obiskale župljane, ki 
so stari 80 ali več let. Obisk z voščilom in 
majhnim darilcem je bil zelo lepo sprejet. 
Hvaležnost in veselje obiskanih je znamenje, 
da ljudje ne potrebujejo samo darila, ampak 
tudi toplo besedo in nasmeh. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOŠČILNICE: 
V adventnem č asu se je v čerkvi v Trnju 
nahajala posebna „s katla“ (nabiralnik) 
za vos č ilniče. Vanjo je lahko vsak oddal 
vos č ilničo, ki je bila namenjena enemu  
ali več  soz upljanom. Nabralo se je okoli 
100 vos č ilnič, ki so bile razdeljene 
naslovnikom. Marsikomu so poleps ale 
praznike. 
 
DEVETDNEVNICA: 

Kot priprava na rojstvo na našega 

Odrešenika je potekala božična 

devetdnevnica. Za Trnje in Klenik na 

daljavo – sodelovalo je kar nekaj otrok in 

odraslih. Na Jurščah pa se je k molitvi 

zbirala skupina otrok in odraslih v 

njihovem Kulturnem domu z enakim 

namenom in veseljem. 

Drobna brošura „V ZAKRAMENTIH 

DO JEZUŠČKA“  je molivce skozi 

zakramente vodila k globljemu pomenu 

Božiča. Čeprav preko zaslona, se je čutila 

povezanost med vsemi sodelujočimi in 

devet večerov bogatila pripravo na 

Jezusov prihod.  

 

POLNOČNICA: 

Maševal je duhovnik g. dr. Rafko 

Valenčič. Na začetku svete maše je 

blagoslovil jaslice v cerkvi in figure 

Deteta Jezusa, ki smo jih prinesli s seboj. 

  

 

Glasni ZVONČEK 

Priloga k Župnijskim Oznanilom Trnje 

Januar 2022 



 

 

NEDELJA, 26. december: 
To nedeljo smo praznovali god prvega 
mučenca Sv. Štefana, nedeljo Sv. Družine 
in Dan samostojnosti in enotnosti naše 
države. Zvrstilo se je več blagoslovov: 
soli, otrok, družin in kolednikov. Ob 
spremljavi župnijskega pevskega zbora 
smo prav vsi prisotni zapeli slovensko 
himno. 
 

KOLEDOVANJE: 
Zaradi epidemioloških razmer tudi letos 

koledniki niso obiskovali ljudi po hišah. 

Program, ki je bil predviden, se je izvedel 

v cerkvi v Trnju in sicer 1. 1. in 6. 1. 

2022. Župljani so oddali svoj dar za 

misijone v cerkvi - vzeli nalepko za na 

vrata in zgibanko, v kateri so podatki, 

komu je denar namenjen. Enako je bilo v 

Palčju. 
 

DEKANIJSKA BOŽIČNICA:  
BOŽIČNI POKLON 
Letošnja božičnica cerkvenih pevskih zborov 
zaradi epidemioloških razmer ni potekala v 
živo, ampak po spletu. Sodelovali smo tudi 
pevci našega župnijskega zbora. Posneli smo 
video z zapeto božično pesmijo in 
predstavitvijo naše cerkve. Dostop do 
posnetkov je tukaj: https://zbor.zvonik.si/ 
 
ADVENT IN BOŽIČNICA NA 

JURŠČAH: 

V adventnem času so otroci z Juršč 

postavili jaslice in poskrbeli za bolj doživet 

Božič. 

Pri polnočni maši je s petjem sodeloval 

otroški zbor KD Juršče in polepšal 

bogoslužje. 

V nedeljo, 2. januarja, so se dopoldan 

odpravili koledniki po vasi in zbirali 

sredstva za trikraljevsko akcijo. 

 

 

V popoldanskem času pa je otroški zbor 

KD Juršče sodeloval pri božičnici v cerkvi 

sv. Jurija. Na božičnici so poleg otrok 

nastopili še Manca Strle na kitari in nova 

pevska skupina Izvir iz Šmihela. Vsi 

nastopajoči so zaključili s pesmijo Sveta 

noč. 

 

 

ZAHVALA:  
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli 

sodelovali pri omenjenih dogodkih, 

tako tistim, ki ste jih pripravili, kot 

tudi tistim, ki ste se jih udeležili. 

  

Kljub epidemiološkim ukrepom smo 

lahko izvedli precej dogodkov, ki so 

obogatili naše praznovanje.  

 

Posebna zahvala pa tudi vsem vam, ki ste 

tako velikodušno darovali za naše 

misijonarje v trikraljevski akciji.  

 

VELIK BOG LONAJ VSEM! 

Ostanite zdravi!  

 

 

https://zbor.zvonik.si/

