
 

 
 

Jaz sem trta, vi mladike. 

Kdor ostane v meni in  

jaz v njem, rodi obilo sadu, 

kajti brez mene  

ne morete ničesar storiti. 

Če ostanete v meni in  

moje besede ostanejo v vas, 

prosíte, kar koli hočete,  

in se vam bo zgodilo. 
 

(Jn 15,5.7) 
 

 

LJUBEZEN PREHAJA IZ TRTE NA MLADIKE 

 

 Ne preseneča, da Jezus v današnjem evangeljskem 
odlomku sebe primerja z vinsko trto; vprašamo pa se 
lahko, zakaj naglaša, da je on »prava« trta. Najbrž hoče 
s tem poudariti razliko med njimi in »nepravo« trto. Ta 
pa je tista, ki namesto sladkega grozdja, ki ga vinogra-
dnik od nje pričakuje, ker jo je skrbno in z neizmerno 
ljubeznijo obdeloval, rodi »kislico«. O njej večkrat bere-
mo v Stari in Novi zavezi, pomenila pa je Izrael in nje-
govo nezvestobo vinogradniku – Bogu. Jezus in njegovi 
učenci pa bodo vinograd, ki ga bo Bog vesel. 
 Trta in mladike si niso blizu samo prostorninsko, tem-
več so po sokovih, ki se skozi njih pretakajo, med seboj 
življenjsko povezane. Praktično so eno. Tako je z Jezu-
som in njegovimi učenci. Jezusova izjava, da brez njega 
ne morejo ničesar storiti, ne zanika, da na naravnem 
področju ne bi mogli ničesar storiti. Toda če manjka po-
vezava z Jezusom samim, ostane vse zgolj na človeški 
ravni. Človeške dejavnosti postanejo prepojene z lju-
beznijo in rodovitne za večnost šele, če so zakoreninje-
ne v Jezusu.  
 V Jezusu ostanemo, ko smo z njim povezali svojo preteklost, ko vanj vključimo seda-
njost in jo želimo nadaljevati v prihodnosti. Jezus ostaja v nas in nam namreč deli sadove 
odrešenja. 
 Apostol Janez, ki nam spregovori v drugem berilu današnje nedelje, našo povezanost z 
Jezusom vidi v ljubezni. Ta je sok, ki prepoji trto in mladike. Če se namreč v človeku naseli 
ljubezen, se obenem z njo naseli v njem Božje življenje, to pa je jamstvo, da ga pri Bogu 
čaka tudi večno življenje. Ta ljubezen pa človeka obenem nagiba, naj tudi sam ljubi.  
 Kakorkoli se človek trudi, da bi ljubil, spoznava, da mu to velikokrat ne uspeva. Srce ga 
obsoja: premalo si ljubil! A Bog, ki je večji od človeka, to obsodbo umika. Z Božjo ljubeznijo 
vselej dopolnjuje, kar naši človeški manjka. 

Po: F. Cerar, Beseda da Besedo 
 

 

Kdor se ob vsakem človeku uči, je moder; kdor premaga svoje strasti, je močan;  

kdor se sprijazni s svojo usodo, je bogat; kdor druge spoštuje, je spoštovan. 
 (judovski pregovor) 
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Svete maše: 

5. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     2.5. 
Sv.Atanazij, škof, c.uč. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h +Justina Margon, Trnje 62, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Šmarnice 

Ponedeljek      3.5. 
Sv.Filip in Jakob, ap. 

Trnje 19h +Danilo Bursy, Trnje 98, osmina – Šmarnice 

Torek              4.5. 
Sv. Florijan, mučenec 

Trnje 
19h +Terezija in Stansilav Česnik, Palčje 39, obletnica  

– Šmarnice  

Sreda             5.5. 
Sv. Angel, mučenec 

Zagorje 
  7h +Marija Štrancar, Žapuže 

19,30 Šmarnice 

Četrtek           6.5. 
Sv.Dominik Savio,dijak 

Trnje 

Zagorje 
18,30 +Franc Rebec, Trnje 13, obletna – Šmarnice  

19,30 Šmarnice in molitvena ura za duhovne poklice 

1. Petek            7.5. 
Sv. Gizela, opatinja 

Trnje 
Zagorje 

18h +V čast Materi Božji za zdravje, Klenik 38 – Šmarnice  
19,30 +Martin Vidmar, Parje 2/a,dar. druž.Abram, Il.B.-Šm 

1. Sobota          8.5. 
Sv.Bonifacij IV., papež 

Zagorje 
19h Spoved 

19,30 +Janez Fatur, Zagorje 66, dar.Zag. 60 – Šmarnice  

6. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     9.5. 
Sv.Izaija, prerok 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h Za vse župljane obeh župnij 

10,30 V čast sv. Florijanu za gasilce, dar. Karitas 

15h Šmarnice 
- ŠMARNICE bodo med tednom v Zagorju vsak dan ob 19,30 samostojno ali z 
mašo, v Trnju pa samo, ko bo sv.maša.  
V Zagorju ste starši že prejeli navodila, kako sodelovati v mesecu maju pri šmar-
nicah po spletu, katehistinje Tatjane, v Trnju pa so naročila in priporočila tukaj: 

Dragi veroučenci in starši!Zaradi trenutnih razmer boste lahko letošnje šmarnice 

za otroke avtorja Aca Jeanta Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljudje spremljali s 

pomočjo aplikacije (zgodba in izziv za vsak dan) in v obliki podcasta na Radiu 

Ognjišče, kjer bo zgodbe prebiral Jure Sešek. 

Prav tako bodo v zvočni obliki na voljo tudi šmarnice za odrasle Marka Rijav-

ca z naslovom Camino - pot, ki se začne na koncu. Avtorjevemu uvodu lahko 

prisluhnete na tej povezavi. 

Spodbujam vas, da v tem mesecu molite tudi Litanije Matere Božje 

Lani je Papež Frančišek dodal še nekaj vzklikov, ki si jih lahko dopišete v svoje 

molitvenike: https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/papez-dodal-

nove-vzklike-v-lavretanske-litanije?Open 

Mesec maj je po papeževem naročilu mesec nenehne molitve za konec pande-

mije. https://katoliska-cerkev.si/mesec-maj-mesec-nenehne-molitve-za-konec-

pandemije 

Povežimo se v molitvi, čeprav nismo fizično skupaj v cerkvi.  

Če se bo situacija kaj izboljšala, pa se mogoče v drugi polovici meseca lahko 

kaj srečamo tudi v cerkvi.  

Lep pozdrav! - katehistinja Marta  

http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-otroke-2021/
https://smarnice.si/
https://avdio.ognjisce.si/cikel/zgodbe_za_otroke
https://avdio.ognjisce.si/cikel/zgodbe_za_otroke
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-odrasle-2021/
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-odrasle-2021/
https://soundcloud.com/user-236050240/predgovor
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/papez-dodal-nove-vzklike-v-lavretanske-litanije?Open
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/papez-dodal-nove-vzklike-v-lavretanske-litanije?Open
https://katoliska-cerkev.si/mesec-maj-mesec-nenehne-molitve-za-konec-pandemije
https://katoliska-cerkev.si/mesec-maj-mesec-nenehne-molitve-za-konec-pandemije


 
 

- VEROUK bo ta teden reden za vse skupine – če ne bo kakih zapletov z oku-
žbami!!! Vsi se vedno in dosledno držimo navodil NIJZ glede umivanja in razku-
ževanja rok, nošenja maske, medsebojne razdalje, medsebojnih stikov, ceplje-
nja…, da bomo premagali to nevarno epidemijo in tako obvarovali zdravje in ži-
vljenje nas samih in naših bližnjih! 
- PRVI PETEK in z njim povezana PRVA SOBOTA sta v tem tednu. Vabim vas, 
da z molitvijo in prejemanjem zakramenta sv. spovedi in obhajila zadoščujemo 
Srcema Jezusa in Marije, ki ju s svojimi grehi žalimo mi sami in mnogi drugi ljudje, 
neverni in še huje verni. Prepoznajmo znamenja časov, kot nas opominja sam 
Jezus v evangeliju (prim. Lk 12,56). 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Sporočite, če še kdo 
želi, da ga pridem obhajat! 
- ŠE VEDNO SMO V RDEČI STATISTIČNI REGIJI. Zato je lahko v cerkvi prisot-
nih le 10 zdravih oseb ali skupnih gospodinjstev in enako (10) zunaj cerkve. Še 
vedno se je potrebno prijavljati za sodelovanje pri sv. maši ob nedeljah in zapo-
vedanih praznikih. Izkoristite možnost, da se lahko fizično udeležite sv. daritve v 
cerkvi ali zunaj nje! 
 

- MOLITEV ZA KONEC PANDEMIJE: Na željo papeža Frančiška smo vsi verniki 
povabljeni k molitvi za konec pandemije. Sveti oče je k sodelovanju spodbudil 
svetišča po vsem svetu, da bi molitvena pobuda dosegla kar največje število ljudi: 
duhovniki, družine in vsi verniki se bodo tako združili v prošnji in upanju k Mariji. 
Za vsak dan je določen molitveni namen za različne skupine ljudi, ki jih je pande-
mija najbolj prizadela: za tiste, ki se niso mogli posloviti od svojih dragih, za 
zdravstveno osebje, za revne, brezdomce in osebe v ekonomskih težavah … to 
so le nekateri izmed namenov, ki bodo zaznamovali vsakodnevno molitev rožne-
ga venca. 

Sveti oče bo vodil molitev na začetku ter na koncu meseca: 1. maja je molil v 
baziliki sv. Petra pred ikono Marije hitre pomoči, ki so jo častili že v 7. stoletju. 

Ob tej priložnosti je sveti oče blagoslovil posebne rožne vence, ki jih bodo po-
slali tridesetim svetiščem, ki bodo poskrbela za prenos molitve, ki bo potekal vsak 
dan ob 18. uri. Verjetno bo mogoče spremljati prenos tudi na TV Exodus. 
 

- 1,0 % DOHODNINE v podporo KATOLIŠKI CERKVI 
Lepo vas vabimo, da do 31. maja 2021 1,0 % svoje dohodnine namenite v podpo-
ro Katoliški cerkvi. Z namenitvijo dela dohodnine boste svoj dar namenili za delo-
vanje naše Cerkve, duhovnikov, župnij, vrtcev in šol ter dobrodelnih ustanov. 

Prosimo vas, da svojo izjavo o namenitvi dela dohodnine čim prej izpolnite 
preko sistema e-davkov (varni elektronski podpis ni potreben) ali po pošti na 
davčni urad preko priloženega obrazca. 

Za vaš dar in zaupanje se vam vnaprej lepo zahvaljujemo.       Tajništvo SŠK 
 

 

Če je moja dolžnost delati,  
je moja pravica živeti. 

(Srečko Kosovel) 

 

V vsem, kar živi,  
je pustil Bog sled svoje ljubezni.  
Bog je globoka vez vsega, kar 

biva, vsega vesoljstva. 
(Phil Bosmans) 

 

Hvaležni ljudje so kot  
rodovitna polja: kar so prejeli,  

vračajo desetkratno. 
(August von Kotzebue) 

 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/2020/Dohodnina%20-%20opredelitev%20Katoli%C5%A1ka%20cerkev.pdf


5. maj 
GOTARD 

 

Najpomembnejši prelaz v Alpah med Itali-
jo in Švico se imenuje St. Gotthard; ime je 
dobil po nemškem menihu in škofu Gotardu, 
ki je bil med vodilnimi osebnostmi tako ime-
novale »lotarinške« reforme samostanskega 
življenja v visokem srednjem veku. Tam so 
bavarski vojvode njemu v čast zgradili lepo 
kapelo. Svetnik je znan tudi pri nas: če se 
peljete po stari cesti čez Trojane, boste na 
desni videli tablo z napisom Šentgotard, kraj 
se imenuje prav po sv. Gotardu. Ta se je 
rodil leta 960 na vzhodnem Barvarskem, 
kjer je bil njegov oče oskrbnik samostana. V 
samostanski šoli je Gotard dobil dobro te-
meljno izobrazbo. Ker je bil zelo nadarjen, 
se je zanj zavzel salzburški nadškof Fride-
rik, ga vzel k sebi in mu omogočil nadalje-
vanje študija. Leta 990 je vstopil v samostan 
Niederaltaich, katerega vodenje je prevzel 
po opatovi smrti. Posrečeno je združeval 
modro vodenje ljudi z veliko razgledanostjo 
in izkušenostjo v gospodarskih vprašanjih, 
pa tudi z globoko učenostjo in pobožnostjo. 
Pomagal je obnoviti redovno življenje tudi v 
drugih samostanih na Bavarskem. Devet let 
je z vso skrbnostjo vodil samostan z modro 
besedo in prepričljivim zgledom svojega živ-
ljenja. To ga je osrečevalo in njegova najve-
čja želja je bila, da bi na tem mestu ostal do 
konca svojega življenja. A Božja volja je bila 
drugačna. Tako je bil leta 1022 izvoljen za 
škofa v škofiji Hildesheim. Škofovsko službo 
je sprejel in jo skrbno opravljal vse do smrti 
5. maja 1038. 

 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

»Jože, naj tole,  
kar sem ti povedal,  

resnično ostane med nama.« 

 

Tesnejšega zedinjenja s Kristusom kris-

tjani na tem svetu res ne moremo doživet, 

kot pri svetem obhajilu. Celotni Kristus z 

vso svojo Božjo in človeško naravo priha-

ja k nam. Njegova kri se preliva v našo 

kri. Njegovo telo se v eno spaja z našim 

telesom. In naša duša se tako »pobožan-

stvuje«. Nismo več mi, ki živimo, sam 

Kristus živi v nas. 

Vendar pri tem ostajamo samostojna 

osebnost. Naš razum in svobodna volja 

sta neokrnjena. Le v novo nadnaravno 

popolnost smo dozoreli. V nas so zacvete-

le klice večnega življenja. Že gledamo 

njegov sijaj. In čutimo, kako je to življe-

nje eno, kako nas preustvarja. Kristus je 

resnično trta in vsi, ki smo jedli njegovo 

telo in pili njegovo kri, smo na njem 

rastoče mladike. Drug v drugega se pre-

pletamo in skupaj pojemo slavospev živ-

ljenja. 

V kakšne neslutene višave nas dviga Kri-

stusov evangelij. Zares ga sprejmimo s 

hvaležnostjo in ga ljubeče in zaupno pre-

mišljujmo. In predvsem: vsak dan ga ži-

vimo! 

Kristus Bog se je učlovečil, da bi se mi 

pobožanstvili. In do tega cilja vodi samo 

pot žive vere in  milostne povezanosti z 

njim. 

Po: S. Janežič, Slava Bogu – Mir ljudem 

 

Dajmo Bogu  
jutranjo in večerno molitev.  

Zjutraj se mu zahvalimo  
za preteklo noč,  

zvečer za vse dobrote dneva. 
(bl. A. M. Slomšek) 


