
 

 
 

Jezus jim je odgovóril in rekel: 

»Resnično, resnično, povem 

vam: Ne iščete me zato, ker ste 

videli znamenja, ampak ker ste 

jedli kruh in se nasitili. Ne de-

lajte za jed, ki mine, temveč za 

jed, ki ostane za večno življe-

nje in vam jo bo dal Sin člove-

kov; tega je namreč potrdil 

Oče, Bog.« Jezus jim je dejal: 

»Resnično, resnično, povem 

vam: Ni vam Mojzes dal kruha 

iz nebes, ampak moj Oče vam 

daje resnični kruh iz nebes. 

Božji kruh je namreč tisti, ki 

prihaja iz nebes in daje svetu 

življenje.« 
 (Jn 6,26–27.33–34) 

 

 

KRUH IZ ŽITNIH ZRN LJUBEZNI 

 Med dogodkom, o katerem poroča prvo berilo, in 
tistim, ki ga pred nami razgrinja evangeljski odlo-
mek, je preteklo nad 1300 let. In vendar opažamo 
nekatere podobnosti. Tako v prvem kot v drugem 
primeru srečujemo ljudi, ki jih Bog čudežno nasi-
čuje; obakrat pa ti obdarovanci ne zanjo biti hvalež-
ni, temveč Bogu oziroma Kristusu postavljajo nove 
zahteve. Tak Bog, ki bi čudežno nasičeval množice, 
je čisto po človeškem okusu. Kar je storil Bog Izra-
elcem na potovanju skozi puščavo in kar je pripravil 
Jezus množici svojih poslušalcev v samotnem kraju, 
je samo klic, vabilo, da bi ljudje zahrepeneli po višji 
hrani – po kruhu, ki daje večno življenje. 

 Kruh je, to vemo vsi, spečen iz moke, moko pa 
dobimo iz žitnih zrn. Za en kilogram kruha je po-
trebnih precej zrn. Žito mora biti posejano, ob pri-
merni vlagi in toploti mora rasti in dozoreti, biti mora 
požeto in omlateno, priti mora med mlinske kamne, 
da iz posušenih zrn nastane moka. Kruh na pose-
ben način predstavlja človeško delo: iz drobnih 
vsakdanjih opravil se gradi stavba osebne in družin-
ske sreče, blagostanje družbe in države. Pomemb-
nost kruha kot simbola vsega človeškega dela in 
prizadevanja pride do izraza pri mašni daritvi. Na-
vadno Bogu ne moremo prinesti kakšnih velikih darov, ki pa jih on od nas niti ne zahteva. 
On hoče zvestobo v malem. Hoče, da je v hostiji, ki jo mašnik pri maši vzdiguje kvišku, tudi 
zrno, ki ga primaknemo mi. Na ta način bomo šli od svete daritve krepkejši, pripravljeni za 
življenjski boj. Kruh, ki je najboljša naravna hrana – hrana, ki se je nikoli ne naveličamo, 
postane nadnaravna hrana, moč za našo ljubezen, ki je razpoznavno znamenje Kristuso-
vih učencev. Ljubezen, ki nas jo uči Kristus, navzoč pod podobo kruha, je umiranje sebič-
nosti, darovanje za druge. 

 Skupaj z Judi tudi mi prosimo: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!« 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

18. NEDELJA 

MED LETOM 

                     1.8. 
Sv.Alfonz Liguori, c.u. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Ana in Katja Blažek, Trnje 31 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Anton in starši Česnik, Palčje 71, obletna 

Ponedeljek      2.8. 
Sv.Evzebij iz Vercelli. 

Palčje 20h +Pavla in Anton Rebec, Palčje 48, dar. P. 71, oblet. 

Torek              3.8. 
Sv.Konrad, redovnik 

Klenik 20h +Nace Dekleva, Klenik 4/b 

Sreda             4.8. 

Sv,Janez Vianney 

Juršče 

Zagorje 

19h Marija Šajn, Juršče 42, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Četrtek           5.8. 
Marija Snežna 

Zagorje   7h +Martin Vidmar, Parje 2/a, dar.druž. Abram, Il.B. 

1. Petek            6.8. 

Jez.spremen.na gori 
Trnje 

Zagorje 
18,30 +Joža Žele, Klenik 25, obletna 

20h +Lovrenc, Frančiška in Jelka Vadnjal, Zagorje 72 

   Za zdravje, dar. Filcarke 

1. Sobota          7.8. 
Sv. Sikst II., pp., muč. 

Zagorje 

Brdo 

17,30 Prvosobotna pobožnost v čast Srcu Marijinemu 

19h V zahvalo, Ratečevo Brdo 1 

19. NEDELJA 

MED LETOM 

                       8.8. 
Sv. Dominik, duhovnik 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Fatur in Potrata, Trnje 108  

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Janez in Karolina Kovačič, Palčje 48, obletna 

 
- PORCIUNKULA je jutri. Porciunkulski popolni odpustek lahko prejmemo, če 
opravimo dobro spoved (možnost bo: jutri v Palčju od 19,30 do maše, ob zaob-
ljubljenim praznikom v Slavini v četrtek, 5.8. pred vsemi mašami in med njimi, na 
1. petek pol ure pred mašo v Trnju in Zagorju), prejmemo ta dan sv. obhajilo, 
obiščemo cerkev, izpovemo vero, zmolimo vsaj en očenaš in molimo po na-
menu sv. očeta. Prejmemo ga lahko zase ali ga darujemo za duše v vicah. 
- ZAOBLJUBLJENI PRAZNIK V SLAVINI je v ČETRTEK, 5.8. Sv.maše bodo ob 
običajnih urah: ob 7,30, ob 10h in ob 18h. Pred njimi in med njimi je spovedova-
nje. – Z molitvijo, prizadevanjem za spreobrnenje srca in zaobljubo, ki so jo na-
pravili naši predniki ob hudi koleri pred 166 leti, ko je veliko ljudi umrlo tudi po na-
ših župnijah, so jo premagali. Tudi danes nas prizadeva huda bolezen covid-19. 
Hvaležni smo zdravstvenemu osebju in cepivom, da ni toliko smrtnih žrtev kot je 
bilo pred 166 leti. Prav pa je, da se tudi v tej stiski obračamo na usmiljenega Bo-
ga, da bi nas obvaroval še hujših posledic te bolezni. Molili smo, da bi znanstve-
niki odkrili uspešna cepiva proti covidu. To se je po Božji dobroti in usmiljenju 
zgodilo. Sedaj pa je na nas, da to Božjo pomoč tudi uporabimo! 
- PRAZNIK SPREMENITVE NA GORI je v petek. S tem praznikom nas želi Cer-
kev utrditi v veri, da je Jezus resnični Božji Sin, ki ga je Oče poslal, da bi nas od-
rešil. Mojzes in Elija, ki sta se prikazala ob Jezusu, ki je ob tem pokazal svoje re-
snično veličastvo, sta se z Njim pogovarjala o njegovem odrešilnem trpljenju, ki 
ga je čakalo v Jeruzalemu. Ta praznik nas vabi, da poglobimo svojo vero v Jezu-
sa Odrešenika. 



 
 

- PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU je ta teden. Lepo vabljeni k sv. spovedi 
in zadostilnemu sv.obhajilu. Za spoved bom na razpolago pol ure pred mašo v 
Trnju in Zagorju. Maši bosta ob 18,30 v Trnju in ob 20h v Zagorju. 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj mi sporoči! 
- OGNJIŠČE (AVGUSTOVSKO) je prišlo. Naročniki si ga vzemite in preberite, saj 
ima veliko zanimivih in koristnih vsebin. 
- NABIRKA MIVA: Preteklo nedeljo smo blagoslavljali svoja vozila. Ob tem smo 
zbirali denarna sredstva za nova misijonska vozila: v Trnju in na Jurščah 640,- € 
in v Zagorju 340,- €. Naj Bog vsem bogato povrne in naj nas na priprošnjo sv. 
Krištofa varuje na vseh naših poteh! 
- ZAHVALA DAVIDU ČESNIKU iz Palčja 51, da je napravil lep podstavek za nov 
k ljudstvu obrnjen oltar. Bog mu obilno povrni! 
- OKLICI V ZAGORJU: Česnik Martin - Penko Anja. 
 

Božji kruh je namreč tisti, 

ki prihaja iz nebes in daje 

svetu življenje. 
(Jn 6,34) 

 

 
 

 

 

 
 

Bratje in sestre! Odvrzimo greh in vsako hudobijo. Živimo življenje, ki 

nam ga je prinesel Kristus – živi kruh! 

Trenutek za trenutkom delajmo dobro, ker to od nas želi Gospod. 

Vsak dan se vprašajmo, če imamo Boga na prvem mestu. In vselej se hra-

nimo z jedjo, ki nam daje upanje na večno življenje. 
 
Spet je minil teden in Kristus nas je na 
to poletno, počitniško nedeljo zbral, da 
se lahko ob njegovi navzočnosti družimo 
tudi v našem občestvu. Premislimo, ka-
ko je minil teden, ki je za nami. Apostol 
Pavel nas danes v berilu vabi, naj odlo-
žimo, kar zadeva prejšnje življenje, sta-
rega človeka, ki se kvari po varljivih 
strasteh, in si oblečemo »novega člove-
ka«. Naj bo teden, ki je pred nami boljši, 
drugačen, bolj poln.  

Kristjani se zaradi krsta imenujemo sve-
ti. Svetost od kristjana zahteva, da pre-
trga vez z grehom in s poganskimi na-
vadami – neprestano nas vodi v boj z 
grehom. Sveti se morajo še posvečevati, 
da bodo pripravljeni za Gospodov pri-
hod, kajti v njegovem kraljestvu ne bo 
mesta za tiste, ki se ne posvečujejo, ki ne 
bodo sveti.  
Prosimo Gospoda, da nas v prihodnjih 
dneh in vselej, utrjuje v pravičnosti in 
svetosti.                           Po: Bogoslužno leto B 



4. avgust 
JANEZ MARIJA VIANNEY 

 

Bil je kmečki sin. Rodil se je 8. maja 1786 
sredi nemirnih časov, ki so vladali v Franciji 
v času revolucije. Na oblasti so bili jakobin-
ci, ki so se zelo represivno znašali nad ljud-
stvom. Tako je moral Janez verouk posluša-
ti naskrivaj, pa tudi prvo obhajilo je prejel v 
tajnosti na nekem skednju. Ob pomoči prija-
telja duhovnika je bil posvečen v duhovnika 
leta 1815. Dobil je majhno župnijo v Arsu. 
Bil je zelo ponižen in zaradi svoje nespo-
sobnosti učenja se je imel za nevrednega 
duhovništva. Prav zato se je še bolj trudil s 
svojo čredo. S svojo vero, z žrtvijo in s 
čistostjo v zanemarjenem in duhovno zapu-
ščenem kraju je dosegel izreden odziv. 
Ljudje v Arsu so kmalu spoznali, da njihov 
novi župnik veliko časa premoli, malo spi in 
živi zelo spokorno. Sprva po dva ali tri dni ni 
nič jedel, nato si je za ves teden skuhal lo-
nec krompirja. Molil in pokoril se je za spre-
obrnitev svoje župnije. Hitro se je razširil 
glas o njem  in njegovi svetosti tudi izven 
meja njegove male župnije. K njemu so od 
leta 1827 prihajali z vseh koncev Francije, 
da bi se spovedali pri njem, ki je imel dar, 
da je lahko videl v srce. V spovednici je tako 
prebil vsak dan po dvanajst do šestnajst ur. 
Izredni napori, združeni s spokornostjo, so 
izčrpavali njegove moči. Potem ko je Arški 
župnik prejel zakramente za umirajoče, je 4. 
avgusta 1859 brez smrtnega boja izročil 
svojo dušo Bogu. Na njegovem pogrebu 
dva dni kasneje pa se je v Arsu zbralo nad 
tristo duhovnikov in več kot 6.000 vernikov.  
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Srečen ni, kdor veliko ima,  
ampak tisti, ki malo potrebuje. 

(bl. Anton Martin Slomšek) 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj vsa sredstva, ki preprečujejo spoče-

tje, niso enaka? 
 

Kot človeški vesti ustrezne metode urav-

navanja spočetja kaže Cerkev na preiz-

kušeni metodi samoopazovanja in na-

ravnega načrtovanja družine (NND). 

Ustrezata dostojanstvu človeške osebe in 

notranji zakonitosti ženskega telesa; za-

htevata medsebojno nežnost in pozorno 

ravnanje ter sta zato šola ljubezni. (KKC 

2370–2372, 2399) 
 

Cerkev skrbno pazi na naravni red in vidi 

v njem globok smisel. Zaradi tega Cerkvi 

ni nepomembno, če zakonski par opazuje 

plodnost ženske ali če koristno uporabi 

naravno menjavo plodnih in neplodnih 

dni. Zato se to ne imenuje brez razloga 

naravno načrtovanje družine: je namreč 

ekološko, celostno, partnersko in zdravo. 

Poleg tega je to v sklopu narave in je tudi 

učinkovitejše kot pilula (višji Pearl in-

deks). V nasprotju s tem Cerkev zavrača 

vse umetne načine za preprečevanje spo-

četja – mišljena so kemična sredstva 

(»tabletka«), mehanska sredstva (npr. 

kondomi, spirale itd.) ter kirurška sredstva 

(sterilizacija), ker manipulativno posegajo 

v celostno edinstvo združitve moža in že-

ne. Ta sredstva lahko tudi ogrožajo zdra-

vje žene, vplivajo na predčasen splav ter 

trajno škodujejo ljubezenskemu življenju 

zakonskega para. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

JADRNICE – Oče in sin na jezeru 
opazujeta jadrnice. Sin se zagleda in 
vpraša: »Očka, zakaj imajo vse 
jadrnice ženska imena?« – Očka: 
»Ker imajo zelo drago opremo in jih je 
zelo težko usmerjati.« 

 


