
 

 
 

Bil je človek,  

ki ga je poslal Bog;  

ime mu je bilo Janez. 

Prišel je zaradi pričevanja, 

da bi namreč pričeval o luči, 

da bi po njem vsi sprejeli vero. 

Ni bil on luč,  

ampak pričeval naj bi o luči. 

Resnična luč,  

ki razsvetljuje vsakega človeka, 

je prihajala na svet. 
 

(Jn 1,6–9) 
 

 
 

MAR BOLJ LJUBIMO TEMO KAKOR LUČ? 

 

 Če sredi dolgega in mrzlega zimskega večera ne-
nadoma zmanjka elektrike, začutimo, kako težko, 
prav nemogoče bi bilo živeti v temi. Svetloba, luč je 
za življenje na zemlji potrebna prav tako kot voda in 
zrak. Enako velja za duhovni svet. Evangelist Janez 
nam Jezusa predstavi kot luč sveta. Presenečeni 
smo, ko v kratkem odlomku kar trikrat slišimo, da svet 
te luči ne mara. »Luč sveti v temi, a tema je ni spreje-
la … Svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V 
svojo lastnino je prišla, a njeni je niso sprejeli.« 
 Iz osebne izkušnje prav gotovo vemo, da se tudi v 
naši notranjosti nenehno odvija boj med lučjo in te-
mo, med milostjo in grehom, med navdihi Boga in 
prišepetovanjem hudega duha. Tudi mi, ki se imamo 
za zveste Jezusove učence in prijatelje, pogosto bolj 
ljubimo temo kakor luč, ravnamo zahrbtno, proti Božji 
postavi in proti lastni vesti. Tisti, ki kradejo ali poče-
njajo kakšno drugo hudobijo, navadno za svoje poče-
tje izrabljajo temo, mrak in noč. Vendar ne vedo, da 
Bog, ki vidi v skrite globine srca, vidi tudi v temo. Pri 
krstnem obredu molimo: »V Kristusa ste krščeni, Kri-

stusa ste oblekli.« Obleči si moramo torej Jezusa Kristusa, postati njegovi pričevalci. On, ki je 
Luč sveta, nas enači s samim seboj, ko nam pravi: »Vi ste luč sveta … Tako naj sveti vaša luč 
pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 
 Božični prazniki so prazniki luči, ker obhajamo rojstvo Luči sveta, zato simbolično osvetlju-
jemo božična drevesa in jaslice. Vse te luči pa bi bile mrtve in hladne, če bi v naših dušah vla-
dala tema. Ko bomo vsako jutro in večer v svojem domu prižigali luč, se vprašajmo: ali je v 
meni svetlo, ali sem s svojim življenjem luč za drugega, zlasti za svoje otroke oziroma tiste, ki 
ob meni živijo in delajo. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Ponižnost ne spada  
med jedi za praznični obed;  

ponižnost je začimba,  
ki daje vsem jedem dober okus. 

(modrost puščavnikov) 

 

Dokler sem zvest resnici,  
sem zvest sebi;  

dokler delam v njenem imenu, 
bo moje delo rodovitno. 

(Ivan Cankar) 

 

V veliki meri je mir,  
ki ga nosimo v sebi  

odvisen od družin, v katerih  
smo rasli in v katerih živimo. 

 (Marjan Turnšek) 

 



 
 

Svete maše: 

2. NEDELJA 

PO BOŽIČU 

                        3.1. 
Presv. Jezusovo ime 

Trnje 

Zagorje 

  9h +Franc in +i starši Rebec, Trnje 13, obletna 
 +i Šenkinc, Trnje 33 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      4.1. 
Sv. Angela Folinjska 

Trnje 17h Za vse +e po namenu darovalcev Palčje 

Torek              5.1. 
Sv.Janez N. Neumann 

Zagorje 17,30 +Pavel Sedmak, Avstralija, dar. Zag. 6, zadušna 

Sreda             6.1. 
GOSPODOVO  

RAZGLAŠENJE 

Sveti trije kralji 

Trnje 

Zagorje 
Trnje 

Zagorje 

  9hV čast sv. Antonu, Klenik 38 

10,30 +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12 

 +Marija in Milan Kastelic, Zagorje 118, obletna 
17h +Evgen in Ivan Vodopivec, dar. Malčkovi 

18,30 +Karlina in Maks Škrlj in +Aljoša M., Dr.7, obl. 

Četrtek           7.1. 
Sv.Rajmund Penjafor. 

Trnje 

Zagorje 
17h +Dušan Bizjak, Juršče 15, zadušna 

18h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             8.1. 
Sv.Severin Noriški,op 

Zagorje 
17,30 +i starši in Pavel Penko, Parje 3, obletna 

 +i starši Česnik, Zagorje 100, obletna 

Sobota            9.1. 
Sv. Pij IX, papež 

Zagorje 
17,30 V Zahvalo, Zagorje 60 

+Srečko Vadnjal, Parje 25, dar. Matej Penko, Pivka 

JEZUSOV KRST 

NEDELJA 

                     10.1. 
sv. Gregor Niški, c.uč. 

Trnje 

Zagorje 

  9h +Jožef Smrdelj, Trnje 23, obletna 

10h Za vse župljane obeh župnij 

 

- KOLEDOVANJA zaradi pandemije letos ne bo na običajen način, pač pa ste 
vsi vabljeni, da prinesete na praznik Sv. Treh Kraljev svoj dar za slovenske misi-
jonarje po raznih delih sveta, kakor je zapisano v vabilu ''Koledovanje 2020-21'', 
ki ste ga prejeli v svoje nabiralnike. Preberite si ga! (Če ga kdo ni prejel, naj si po-
gleda v vabilu na medmrežju. Tam bo tudi povezava na kratek video koledova-
nja.) 
- ADVENTNA AKCIJA OTROK: Kar ste otroci v adventu dali v ''šparovček'' iz ad-
ventnega koledarja za vaše revne vrstnike v misijonskih deželah, prinesite kot Sv. 
Trije kralji – Modri z Vzhoda v dar Jezusu v jaslice. Saj že veste: »Kar storimo 
kateremu koli revežu, storimo Jezusu!« Ta svoj dar prinesite na slovesni praznik 
GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA – SVETIH TREH KRALJEV v cerkev, kamor 
bodo tudi starejši prinesli svoj dar za slovenske misijonarje. Če pridete s svojimi 
starši k sv. maši v cerkev – prej se prijavite! – lahko tudi takrat. 
- TRETJI in ZADNJI SVETI VEČER letošnjih božičnih praznikov bo v torek, 5.1. 
Tudi ta večer pokropimo svoja bivališča in prosimo Božjega blagoslova in varstva 
pred različnimi nevarnostmi in boleznimi. 
- SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA – SVETIH TREH 
KRALJEV, bo v sredo, 6.januarja. Da bi se moglo čim več vernikov ta dan ude-
ležiti sv. maše v cerkvi, je g. škof Jurij dovolil, da lahko vsak duhovnik ta dan 
mašuje štiri krat. Tako bodo sv. maše v Trnju ob 9h in 17h ter v Zagorju ob 10,30 
in 18,30. Vsekakor za prijavite, kdaj se želite udeležite sv. maše! 



 

 
- VEROUKA ta teden še ne bo. 
- POGREB +Dušana Bizjak z Juršč bo v četrtek, 7.1. ob 10,45 v ožjem družin-
skem krogu. Naj počiva v miru! 
 

»IN BESEDA JE POSTALA MESO IN SE NASELILA MED NAMI« (Jn 1,14). 

Janezov evangelij ne pripoveduje idilič-

ne zgodbe o Jezusovem rojstvu v betle-

hemskem hlevu. V njem je skrivnost 

Božjega učlovečenja prikazana v podo-

bah o hrepenenju tedanjega sveta. Ob 

koncu prvega stoletja so ljudje hrepeneli 

po tem, da bi se tema, ki zagrinja člo-

veštvo, razsvetlila, in bi sredi kaosa na-

šli pravo pot.  

Tudi mi hrepenimo po luči, po tem, da bi 

se nam odprle oči in bi prepoznali resni-

co, da bi v vsem odkrivali Božjo resnič-

nost. Janez želi ljudem svojega časa od-

govoriti na vprašanje, kako najti resnič-

no življenje. To se danes sprašujemo tu-

di mi: Kako bi moje življenje uspelo? 

Kako živeti, da bi lahko rekli, da resnič- 

no živimo? Kot nekoč tudi danes ljudje 

čutijo, da večkrat bolj životarijo, da živi-

jo tja v en dan, da njihovo srce ostaja 

prazno in je njihovo življenje nerodovit-

no. Življenje želi rasti, cveteti, obroditi. 

Šele ko se v človeku naseli beseda, ko v 

njem le-ta postane meso, tedaj človek 

izkusi resnično življenje, nam govori Ja-

nez. Z besedo za meso Janez ne misli 

grešnega mesa, pač pa vse tisto, kar je 

zemeljsko, slabotno, minljivo, v naspro-

tju z nebeško-božjim.  

V učlovečenju svojega Sina je Bog ne-

smrtno seme svojega Božjega življenja 

posadil v naše umrljivo meso, da je le-to 

lahko zacvetelo. 
 

A. Grün, Božična knjiga 

 
Mesto Betlehem je bilo od Jeruzalema oddalje-
no le dve uri, blizu za vnete modre, predaleč za 
ravnodušne Jeruzalemčane. Brez omahovanja 
so modri z Jutrovega hiteli, veseli so zagledali 
zvezdo, iskali svojega Odrešenika. Ravnodušno 
obsedijo bedaki pri svojih knjigah, iščejo Mesijo 
že več kot 6000 let, ga na vekomaj ne bodo na-
šli. Tako pri nas. Kako blizu imamo tudi mi do 
ljubega Jezusa, križi po poljih, cerkvice, vsak 
zvon, vsaka pridiga, krščanski nauk so smero-
kazi k Jezusu. Le hoteti je treba, nič drugega. 

Marljivo obiskovanje Božje besede. Brez tega ni 
zveličanja. Ko so poslušalci Jezusa zapustili, je 
vprašal apostole: »Hočete oditi tudi vi?« Praviš: 
»Jaz vem, kdo me je ustvaril.« Šolar z golo abe-
cedo ni pisar, tebi tvoje malo védenje ne zado-
šča. Tako dolgo, dokler svojih otrok ne boste 
marljivo pošiljali v šolo, k nedeljskemu krščan-
skemu nauku, tako dolgo, dokler cerkev pri kr-
ščanskem nauku ni polna, ne verjamem, da 
iščete Kristusa. 

bl. Anton Martin Slomšek 

 

ČAS ZA SREČO 
 

To leto naj bo najsrečnejše v tvojem življenju. 
Vzemi si čas za srečo.  
Ti si spremenljiv čudež tega sveta. 
Enkraten si, edinstven, nezamenljiv. 
Ali to veš?  
Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš, prese-
nečen nad seboj in nad vsemi ljudmi okoli se-
be? 

Čas ni hitra cesta med zibko in grobom, am-
pak prostor, kjer nas greje sonce.  
Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti, 
ampak je vsako leto, tudi to  novo leto, za-
stonjski dar iz Božje roke. 
Mirno si vzemi čas za srečo. 
 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 



3. februar 
BLAŽ 

 

V hudih stiskah poznega srednjega veka, 
ko so razsajale razne kužne bolezni, se je 
začelo širiti češčenje štirinajstih zavetnikov v 
sili. Mednje spada tudi sv. Blaž, zavetnik zo-
per bolezni grla in vratu, ker je po legendi 
ozdravil materi sina edinca, ki je bil požrl ribjo 
kost. Zaradi prigode pa tudi zaradi bližine 
svečnice Cerkev na današnji dan vernikom 
podeljuje posebej »blagoslov sv. Blaža«. Du-
hovnik vzame dve sveči, zvezani v obliki kri-
ža, ju približa grlu in pri tem moli: »Na pri-
prošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj 
te Bog varuje bolezni grla in vsakega druge-
ga zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha.« Ta blagoslov spada med zakramen-
tale. Sicer pa legenda, ki se opira na zgodo-
vinsko jedro, ve povedati, da je bil sveti Blaž 
najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v 
Armeniji. Ko je začel cesar preganjati kristja-
ne, se je umaknil v samotno votlino v gozdu, 
kjer so mu divje zveri postale prijateljice. Lov-
ci so ga nekoč tam našli in ga odvedli pred 
sodnika. Tam je storil prej omenjeni čudež, 
ko je z molitvijo ozdravil dečka in ga vrnil nje-
govi materi, sam pa šel v trpljenje in mučeni-
ško smrt. Rablji so ga neusmiljeno prebičali, 
ga trgali z železni kavlji; naposled ga je dal 
sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 
316. Njegovo češčenje se je hitro širilo. Me-
sto Dubrovnik, ki je bilo nekoč pomorska re-
publika, si ga je že davno izbralo za svojega 
posebnega zavetnika. Tako je dan sv. Vlahe, 
kakor mu pravijo, zanje velik praznik. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

MIREN PROSTOR – Muren pravi pikapolonici: 
»Zdaj muziciram v cerkvi, pa se bom kmalu izse-
lil iz nje. Ne prenašam nenehnega zvončkljanja 
in velike množice ljudi.« – »Tudi jaz stanujem v 
cerkvi,« odvrne pikapolonica, pa imam miren 
prostor. Prav nič me nikoli ne zmoti«. – »Kje pa 
stanuješ? – »V nabiralniku za darove.« 

 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 
Kako prav beremo Sveto pismo? 
 

Sveto pismo beremo prav, če ga beremo 
molitveno, se pravi s pomočjo Svetega Du-
ha, pod katerega vplivom je nastalo. Je Bož-
ja beseda in vsebuje odločilna Božja sporo-
čila nam.  
(KKC 109–119, 137) 
 

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, namenje-
no vsakemu izmed nas. Zato moram Svete spi-
se sprejemati z veliko ljubeznijo in spoštova-
njem: najprej velja to, da je treba Božje pismo 
resnično brati, to pomeni, da si ne izbiram po-
sameznosti in ne prezrem celote. Celoto mo-
ram potem razlagati z ozirom na njeno srčiko in 
skrivnost: Jezusa Kristusa, o katerem govori 
celotna Biblija, tudi Stara zaveza. Svete spise 
moram torej brati v isti živi veri Cerkve, iz kate-
re so nastali. 
 
Moremo s svojim razumom spoznati Boga? 
 

Da, človekov razum more z gotovostjo 
spoznati Boga.  
(KKC 31–36, 44–47) 
 

Svet ne more imeti svojega izvora in cilja v sa-
mem sebi. V vsem, kar obstaja, je več, kot vi-
dimo. Urejenost, lepota in razvoj sveta kažejo 
prek sebe in na Boga. Vsak človek je odprt za 
resnico, dobroto in lepoto. V sebi sliši glas 
vesti, ki ga sili k dobremu in ga opominja pred 
zlom. Kdor razumno zasleduje to sled, najde 
Boga. 
 

Nekdo prebere celo Sveto pismo,  
pa se ga ne dotakne.  

Gleda, pa ne vidi, posluša, pa ne sliši.  
Drugi pa prebere eno samo vrstico  

in jo premišljuje cele dni. 
(Jurij Bizjak) 

 


