
 

 
 

In vêlel je ljudem,  

naj sedejo po travi,  

vzel tistih pet hlebov  

in dve ribi, se ozrl v nebo, 

jih blagoslôvil, razlomil hlebe 

in jih dal učencem,  

učenci pa množicam.  

Vsi so jedli in se nasitili ter  

pobrali koščke, ki so ostali,  

dvanajst polnih košar.  

Teh pa, ki so jedli,  

je bilo okrog pet tisoč mož,  

brez žená in otrok. 
 

(Mt 14,19–21) 
 

 

BOŽJA ROKA NAS NASIČUJE 
 

 Mnogi rečejo: »Kar imam, moram pošteno prigarati, 
vse je sad mojih žuljev, nobene reči mi ni nihče podaril, 
tudi Bog ne! Pri darovanju mašnik, ko prinaša kruh, mo-
li: »Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo 
prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela 
človeških rok, naj nam postane kruh življenja.« Bog 
nam podarja kruh. Podarjen nam je kot sad našega de-
la, znoja in žuljev, kot sad zemlje, ki jo je bilo potrebno 
pognojiti, zorati, posejati, požeti … Koliko dela! Bog 
nam je pri tem podaril pomlad in poletje, dež in sonce, 
da je žito raslo; podaril nam je veliko parov močnih rok, 
da so obdelovale njivo. Kako bi še mogli reči, da je laž 
govoriti, kako je vse Božji dar? 
 Pred našimi očmi se neprestano ponavlja čudež 
pomnožitve kruha, o katerem poroča današnji evange-
lij, vendar zdaj na drugačen način, ki pa ni nič manj ču-
dovit in čudežen. Jezus je s petimi hlebi in z dvema ri-
bama nasitil pet tisoč mož, zdaj pa Bog iz enega zrna 
privabi v življenje žitni klas, ki bo nosil dvajset, trideset 
zrn. Tudi to so čudeži, ki pa se ne godijo brez človeko-
vega sodelovanja. 
 Darovi kruha in vina pri maši so simbol našega dela 

in naporov ter izraz našega priznanja, da bi bilo brez Božje pomoči naše delo brez pravega 
uspeha. Med mašo se ti darovi spremenijo v Jezusovo telo in kri. Pri obhajilu smo vsi povablje-
ni, da se nasitimo s to Božjo hrano. »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo!« reče duhov-
nik, ko pokaže sveto hostijo. Vsi slišimo te besede, a nas ne ganejo prav posebno. Kadar je 
kakšna gostija denimo nova maša ali ohcet, bi bili vsi radi med povabljenci in ponavadi je zme-
raj kakšna zamera, ker ta ali oni ni bil povabljen, čeprav je »v žlahti« s slavljencem. Pa kaj je 
ohcet ali novomašno kosilo v primeri z Božjim obedom! Namen obhajila je, da bi bilo, ko prej-
memo Božji dar Jezusovega telesa, naše življenje spremenjeno v Božjo službo.  

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

18. nedelja med letom              2.8.2020 Leto XVIII., 30 (980) 

Vsak se je rodil s sposobnostmi,  
ki so mu potrebne, da izpolni svojo nalogo.  

Čim bolj jo bo izpolnil, tem bolj bo 
opravičil svoje poslanstvo,  

tem večji in svetlejši bo nekoč v Božjih očeh. 
 (sv. Maksimilijan Kolbe) 

Podreti je treba  
zidove ravnodušnosti, ki zapirajo  

ljudi drugega pred drugim.  
Prav brezbrižnost je največja ovira  

za pravičnost in mir. 
(papež Frančišek) 

 



 
 

Svete maše: 

18. NEDELJA 

MED LETOM 

                     2.8. 
Sv.Evzebij iz Vercellia 

Porciunkula 

Juršče 
Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  7,30 +Jeronim in Kristina Žužek, Juršče 62, oblet. 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Tone Žakelj in +i starši Matičič, Trnje 84, oblet. 

 +Marijan Žele, Trnje 4, dar. brat Tone z družino 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      3.8. 
Sv. Avguštin Kazotič 

Brdo 20h +Jože Šabec, Ratečevo Brdo 7, osmina 

Torek              4.8. 
Sv. Janez Vianney 

Klenik 
20h V dober namen, Klenik 6 

 +Janko Černač, Klenik 61/a obletna 

Sreda             5.8. 
Marija Snežna 

Parje 20h +Marija in Albin Furlan, Parje 13, obletna 

Četrtek           6.8. 
Jez. sprem. na Gori 

Juršče 

Zagorje 
19h +Marija Šajn, Juršče 42, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

1. Petek          7.8. 
Sv. Sikst II. papež 

Trnje 

Zagorje 

18,30 +Zorka Žele, Trnje 4, obletna 

20h +Franc Kljun, Zagorje 48, obletna 

 +Ivanka in vsi +i Žnidaršič, Drskovče 7, obletna 

Sobota            8.8. 
Sv. Dominik, red. ust. 

Zagorje 
20h +Gregor in Franc Volk, Parje 11, obletna 

Za zdravje, N.N. 

19. NEDELJA 

MED LETOM 

                     9.8. 
Sv. Edith Stein, muč. 

Sozavetnica Evrope 

Palčje 
Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  7,30+Matjaž Lipec, Palčje 26, obletna 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Ivan Smrdel, Trnje 94, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

- PORCIUNKULA: Danes imamo verniki možnost prejeti porciunkulski popolni odpu-
stek zase ali za duše v vicah v vseh župnijskih cerkvah, če izpolnjujemo vse naslednje 
pogoje: smo ali bomo v tem tednu opravili dobro spoved in nismo navezani na noben 
greh, niti mali, prejmemo sveto obhajilo, obiščemo župnijsko cerkev in molimo po pa-
peževem namenu. Če manjka kateri od naštetih pogojev, je odpustek delni. 

- ZAOBLJUBLJENI PRZNIK V SLAVINI bo v sredo, 5.8. Spored: glej plakat! 
- NEZAPOVEDANI PRAZNIK JEZUSOVEGA SPREMENJENJA NA GORI je v 
četrtek. Spominja nas na dogodek, ki se je zgodil na gori Tabor, ko se je pred 
tremi učenci spremenil tako, da je iz njega zasijala Božja narava. S to spremeni-
tvijo je Jezus hotel pripraviti te učence na svoje trpljenje, kateremu so bili priče v 
vrtu Getsemani in Kalvariji. Naj tudi nas utrdi v veri v Božjega Sina in našega Od-
rešenika! 
- PRVI PETEK je ta teden. Vabim vas k zadoščevanju Jezusovemu Srcu za svoje 
grehe in grehe vsega sveta. Veliko je greha v svetu in v nas samih, ki kliče na nas 
božjo kazen, ker »je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo - zlo kaznuje,« 
kot nas uči šest resnic. Bog pa je tudi neskončno usmiljen in nam prizanaša, če 
ga za to iskreno prosimo z zadoščevanjem. – Sv. maše glej zgoraj!  
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj mi sporoči. 
- Če še kdo želi NALEPKE SV. KRIŠTOFA, ki smo jih delili preteklo nedeljo, jih 
lahko dobi pri meni. 



 
 

Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in se je v čolnu umaknil od tam v 

samoten kraj, sam zase. (Mt 14,13) 
 

Jezus je slišal za umor Janeza Krstnika. 

Umaknil se je v samoten kraj. Hotel je 

premisliti, kaj to pomeni. Hotel je medi-

tirati o Janezovem liku. Kaj mu ima po-

vedati ta mož? Saj ga je vendar krstil. Je-

zus se je navzel njegove duhovnosti, če-

tudi se je v svojih lastnih pridigah jasno 

odmaknil od njega: ne stroge besede o 

pokori, ampak najprej veselo oznanilo, 

da se je približalo Božje kraljestvo. Jezus 

se je umaknil, da bi razmislil tudi o svo-

jem lastnem poslanstvu. Kaj hoče Bog 

od mene? Kako naj srečujem ljudi? V 

kateri govorici naj jim spregovorim o 

Bogu? Jezus potrebuje tišino, da bi nje-

gove besede resnično prihajale od Boga 

in ne bi postale le pozunanjeno govori-

čenje. 

Jezus potrebuje samoto. Mislimo si, da 

naj bi bil vendar nenehno povezan z Bo-

gom. Toda očitno je bilo tudi zanj po-

membno, da se je umaknil iz vrveža 

vsakdanjika, da ne bi izgubil svoje pove-

zanosti z Bogom in ga ne bi začela dolo-

čati pričakovanja ljudi, ampak da bi ostal 

zvest svojim najglobljim temeljem. Če 

že Jezus potrebuje samoto, da bi v tišini 

prisluhnil Bogu, koliko nujneje jo potre-

bujemo mi sami. Nenehno smo namreč v 

nevarnosti, da bi nas določala pričakova-

nja in želje drugih ljudi, ali pa da bi pre-

prosto dovolili, da bi nas gnale naše last-

ne potrebe. V osamljenosti pa srečamo 

svojo lastno resničnost. V takšnih okoli-

ščinah v nas vzniknejo vse mogoče misli 

in občutki. Osamljenost pa je tudi kraj, 

kjer lahko te misli in občutke prečistimo, 

kjer lahko spoznamo, kaj je primerno na-

šemu najbolj notranjemu bistvu. V tišini 

samote spoznamo, kako naj bi nadaljeva-

li svojo pot, kako bi lahko.   

Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 

 

Omrežen in zapleten v navidezni svet 
 

Stvarnik resničnega sveta,   
tebi prinašam, kar spremljam po internetu:  
mnoge besede, prave in napačne,  
mnoge ljudi – bližnje in oddaljene,  
mnoge strani – pomembne in nepomembne,  
mnoge podobe – o veličini in podlosti ljudi. 
 

Kjer sem se pustil preveč omrežiti, me reši. 
Kjer so slike ranile moje srce, me ozdravi.  

Kjer me je zapeljal navidezni svet, me vodi v resničnost. 
 

Podari mi, da bi znal razlikovati med navideznim in resničnim svetom,  
da bi pametno izbiral, kar se ponuja,  
da bi se znal upirati z močjo lastnega mnenja,  
da bi v pravi meri uporabljal, kar mi podarjaš –  
in da bi pogumno živel svoj vsakdan s teboj. Amen. 

Georg Lengerke 



5. avgust 
OŽBOLT  (OSVALD) 

 

Ožbolt se je rodil okoli leta 605 kot sin an-
gleškega kralja Etelfrida. Ko mu je bilo dva-
najst let, je oče padel v bitki in Ožbalt je moral 
z brati zbežati na Škotsko, kjer je užival var-
stvo menihov, ki so ga poučili v krščanski veri 
in ga krstili. Kot vladar Northumberlanda, po-
krajine ob meji s Škotsko, je 5. avgusta 642 
prišel v roke poganskemu kralju, ki ga je dal v 
svojem protikrščanskemu gnevu strahovito 
mučiti. Takoj po smrti je Bog poveličal Ožbalta 
s številnimi čudežnimi ozdravljenji. Zato se je 
njegovo češčenje razširilo po vsej Angliji, od 
tam pa so ga škotski menihi prenesli tudi v za-
hodne evropske dežele. Med drugim tudi v 
naše kraje, kjer je bil med Slovenci severno od 
Drave zelo priljubljen, kar dokazuje dokajšnje 
število njemu posvečenih cerkva. Svetega 
Ožbalta prištevajo štirinajstim pomočnikom v 
sili. Ime Ožbolt je sicer anglosaškega izvora in 
je zloženka iz besed »Bog« in »vladati«. Sveti 
Ožbalt je veljal za zavetnika v nevarnostih na 
morju, bil je zavetnik savinjskih splavarjev, pri-
poročali pa so se mu tudi za letino in vreme. V 
zvezi s tem sta pregovora: »Če o sv. Ožboltu 
dežuje, še dolgo ni lepega vremena.« in »Ja-
kobova ajda in Ožbaltova repa je malokdaj le-
pa.« 
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Ko bo tudi nam nekoč bila zadnja ura, ali bo 
prišla Marija po nas? Gotovo, če ostanemo 
njeni otroci. Še nikoli ni bilo slišati, da bi se 
kdo pogubil, ki je Marijo zvesto častil. 

Marija, pod tvoje varstvo pribežimo. Poma-
gaj bednim, ščiti malodušne, skrbi za šibke. 
Stoj ob strani služabnikom oltarja, prosi za 
žene, pusti, da vsi, ki te slavijo, izkusijo tvojo 
pomoč. Prosi za nas, o sveta Božja Porodni-
ca, da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

 

bl. Anton Martin Slomšek 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

V kakšnem razmerju sta spolnost in ljube-
zen? 
 

Spolnost in ljubezen spadata neločljivo 

skupaj. Spolno srečanje potrebuje okvir 

zveste, zanesljive ljubezni.  
(KKC 2521–2525, 2533) 
 

Kjer je spolnost ločena od ljubezni in služi 

zgolj zadovoljevanju potrebe, tam je uničen 

smisel spolne združitve moža in žene. Spol-

na združitev je najlepši, telesno-čutni izraz 

ljubezni. Ljudje, ki iščejo spolnost, ne da bi 

ljubili, lažejo, kajti bližina telesa ne ustreza 

bližini njihovega srca. Kdor ne vzame resno 

govorice svojega telesa, za stalno škoduje 

telesu in duši. Spolnost bo zato nečloveška; 

ponižana bo v sredstvo za užitek in se bo 

spremenila v kupno blago. Šele obvezujoča 

in trajajoča ljubezen bo naredila prostor za 

človekovo doživeto in trajno osrečujočo 

spolnost.    
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
»Veš, mislim da mi moj mož  

še vedno ni odpustil,  
da sem razbila avto.« 

 


