
 

 
 

Rekli so:  

»Mojzes je dovôlil napisati 

ločitveni list in jo odsloviti.« 

Jezus pa jim je rekel: 

»Zaradi vaše trdosrčnosti  

vam je napisal to zapoved, 

na začetku stvarjenja  

pa ju je Bog ustvaril  

kot moža in ženo.  

Zaradi tega bo  

mož zapústil očeta in mater 

in se pridrúžil svoji ženi  

in bosta oba eno telo.  

Tako nista več dva,  

ampak eno telo.  

Kar je torej Bog združil,  

tega naj človek ne ločuje!« 
 

(Mr 10,4–9) 
 

 

POSVEČENA SKUPNOST 

 Po Božji podobi ustvarjen človek je narejen tako, da 
ne more biti sam. V človeškem srcu je ljubezen, iskra 
podobnosti z Bogom, saj ljubezen povezuje med seboj 
tri Božje osebe. Ljubezen vedno potrebuje nekoga, da 
se mu razodene. Večina ljudi na svetu ima »poklic«, 
da ob svojem času, ko dosežejo duševno in telesno 
zrelost, osnujejo skupnost, ki ji pravimo družina. O 
družini je bila napisana cela gora knjig in izrečenih je 
bilo veliko lepih in globokih misli. Temeljna pa je ta, ki 
smo jo slišali v prvem berilu in jo je Jezus navedel pred 
farizeji: »Zaradi tega (zaradi ljubezni, medsebojne pri-
vlačnosti) bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil 
svoji ženi in bosta eno meso.« Iz ljubezni, ki jo nosi v 
svojem srcu, in iz potrebe, da bi to ljubezen nekomu 
dal, v zameno pa bi od njega prejel ljubezen, zrel člo-
vek zapusti družino, v kateri se je rodil in kjer je odra-
ščal. 

 V družini ima vsakdo svoje poslanstvo in nalogo. 
Mož naj bi bil modra glava družine, žena pa njeno sr-
ce, ki s svojo prirojeno nežnostjo prinaša v družinsko 
skupnost toplino, brez katere ni zdrave rasti. Otroci naj 
bi s hvaležnim in učljivim srcem posnemali vse dobro, 
kar na starših vidijo. Krščanski zakonci imajo pravico in 
dolžnost, da vsak zase in drug za drugega prosijo Bo-
ga, naj v njih okrepi milost zakramenta svetega zako-
na. To ni enkrat za vselej sklenjeni obred, ampak neusahljivi vir milosti in moči, ki se mora 
stalno obnavljati. Otrok raste ob različnih vplivih, predvsem svoje domače družine. Dr. An-
ton Trstenjak piše: »Večine lastnosti, ki oblikujejo njegov značaj, se otrok naleze že zgodaj 
v domači hiši, v družini od staršev pa tudi od drugih članov družine. Glavni vpliv, s katerim 
starši oblikujejo svoje otroke, ni namerna vzgoja, temveč njihovo vsakdanje ravnanje in 
govorjenje, pri katerem niti ne mislijo, da z njim vplivajo na otroke. Mirno lahko rečemo: 
glavni zgled, s katerim starši otroka vzgajajo, ni v tem, kaj delajo, kaj govorijo, marveč v 
tem, kaj in kakšni so.« 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

27. NEDELJA 

MED LETOM 

- ROŽNOVENSKA 

                     3.10. 
Sv.Frančišek Borgia 

Trnje 
 
 

Zagorje 

Zagorje 
Trnje 

  9h +Zorko Tomažič, Trnje 97, dar Neda 
 +i Štrukelj, Trnje 101 

CELODNEVNO ČAŠČENJE 

10,30 Za vse župljane obeh župnij  
15h Rožni venec 
15,30 Sklep CELODNEVNEGA ČEŠČENJA 

Ponedeljek      4.10. 
Sv. Frančišek Asiški 

Palčje 17,30 V dober namen – Rožni venec 

Torek              5.10. 
Sv.M.Favstina Kowals 

Klenik 17,30 +Ivanka in vsi +i Rebec, Klenik 32 – Rožni venec 

Sreda             6.10. 
Sv. Bruno, redovnik 

Zagorje   7h V zahvalo, N.N. – ob 19h Rožni venec 

Četrtek           7.10. 
Rožnovenska Mati B. 

Juršče 

Zagorje 
17h +Anton in +i Šajn, Juršče 69, obletna – Rožni venec 

19h Rožni venec za duhovne poklice 

Petek              8.10. 

Sv.Benedikta, dev., m. Zagorje 19h +Silvo Zadel, Zagorje 102/a, obletna – Rožni venec 

Sobota            9.10. 
Sv. Dionizi, škof, muč. 

Zagorje 
18,30 Spoved 

19h +Alin in Milka Knafelc, Zagorje 112 – Rožni venec 

28. NEDELJA 

MED LETOM 

                     10.10. 
Sv. Danijel, škof 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Rožni venec 
  9h +Evgen Vodopivec, Klenik 62, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +i Groševi, Juršče 37, obletna 

15h Rožni venec 
 

- CELODNEVNO ČEŠČENJE je danes V Trnju. Takoj po maši vabimo vse otroke 
in njihove starše k polurnemu češčenju Sv. Rešnjega Telesa. Za njimi ste do 12h 
vabljeni vsi, ki morete, še posebej člani ŽPS. Ob 14h se nadaljuje češčenje, h ka-
teremu ste povabljeni tisti, ki niste mogli dopoldne in imate vero v Jezusovo nav-
zočnost ter Ga imate radi. Vsak župljan je vabljen, da si vzame vsaj pol ure ča-
sa, da bo delal družbo Jezusu v Sv. Rešnjem Telesu. Skupen slovesen zaklju-
ček češčenja bo ob 15,30 s petimi litanijami Matere Božje in evharističnim blago-
slovom. Tudi letos ne bo popoldanske maše. Tako je predlani določil ŽPS.  
- SPOVED: od 15h do konca češčenja bo spovedoval g.dekan mag. Lojze Milhar-
čič. Tudi popoldne bo mogoče prejeti Jezusa v sv. obhajilu. 
- SESTANEK ZA STARŠE TRNJSKIH PRVOOBHAJANCEV bo v torek, 5.10. ob 
18,45 v Mežnariji. Pridite vsi starši! 
- 1. Seja novoizbranega ŽPS bo v ZAGORJU v četrtek, 7.10 ob 20h in v TRNJU 
v petek, 8.10. Lepo vabljeni vsi člani! 
- TEDEN ZA ŽIVLJENJE z geslom: ČLOVEKOVO ŽIVLJENJE JE NEDOTA-
KLJIVO začenja danes. S tem geslom letošnjega Tedna za življenje želijo znotraj 
mednarodnega Leta družine poudariti »kulturo skrbi za drugega«, o kateri govori 
apostolska spodbuda Radost ljubezni (321): »Skrbimo drug za drugega, podpi-
rajmo drug drugega in spodbujajmo se med seboj«. 
Kultura skrbi za drugega je gotovo najprej značilna za ožjo družino, kjer starši noč in 
dan skrbijo za svoje otroke, vse od časa nosečnosti dalje pa preko rojstva, otroštva, 



 
 

šolske dobe, vse do odraslosti, in zakonci skrbijo drug za drugega, tudi v bolezni 
in v starosti, v pešanju življenjskih moči. 
Obenem pa je kultura skrbi za drugega širša resničnost, odpira se navzven, gre 
preko generacij, razteza se v širšo družbo in jo blagodejno oblikuje v duhu sve-
tovne človeške družine, svetovnega bratstva. 
- V ROŽNOVENSKI MESEC OKTOBER smo vstopili v petek. Lepo vas vabim, da 
se ta mesec obračamo na našo nebeško mater Marijo z njej tako ljubo molitvijo 
rožnega venca. - Kjer bo sv. maša, bomo skupaj molili tudi rožni venec. – V Za-
gorju bo v cerkvi skupni rožni venec vsak večer ob 19h ali po maši. Lepo vabljeni 
k njemu! Lahko pa se dogovorite tudi po drugih cerkvah oziroma vaseh za skupno 
molitev. Po nekaterih ste se že, kar je hvalevredno. 
- MAŠNIH NAROČIL primanjkuje v Palčju in na Jurščah. Če želite, da jih opravim, 
se čim prej oglasite! 
- Prosimo vse veroučence in njihove starše iz trnjske župnije, ki še niso vrnilih 
podpisanih vpisnic za verouk, da to storijo v tem tednu! 
- BIRA bo ta teden: v Palčju jutri po maši, v Kleniku v torek, 5.10. po maši, na 
Jurščah v četrtek,7.10. po maši in v Trnju v soboto, 9.10. od 14h do 16h. 
V Zagorju vsak dan, razen srede, od 9h do 12h,  
 

Molitev Rožnega venca 
Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. 

V litanijah to molitev celo imenujemo sveti 
rožni venec. To pa zato, ker se v njej po-
glabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti 
v našem življenju. 

Zgodovina in izvor rožnega venca se uje-
mata s staro prakso menihov in posvečenih 
oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je 
bil prepleten vsakdan posvečene osebe. 
Sčasoma se je razvila molitev 150 zdrava-
marij in 30 očenašev, številka 150 ustreza 
enakemu številu psalmov v Svetem pismu. 

Rožni venec je razdeljen na tri temeljne 
dele. Veseli, žalostni in častitljivi. Sveti oče, 
sveti Janez Pavel II., je dodal tem delom še 
svetli del rožnega venca.  

Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 
50 ponovimo eno molitev zdravamarija v 
enem samem delu rožnega venca. Zdi se, 
da se to ne ujema z mislijo sodobnega člo-
veka. Toda molitev rožnega venca ni poda-
janje informacij, je ustvarjanje Božjega oko-
lja, v katerem mi lahko Bog zelo osebno 
spregovori. 

Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo 
spodbujali bratje dominikanci. Poznamo še 
druge oblike te molitve: serafinski rožni ve-
nec, rožni venec Božjega usmiljenja in dru-
ge. 

Danes je rožni venec molitev mnogih lai-
kov in družin. Obenem pa je postal skupna 
molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni sta-
novi v Cerkvi srečamo. 

Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjuje-
jo, ker grobo in nesvobodno preoblikujejo 
našo dušo, spoznavamo rožni venec kot 
blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po 
Mariji vstopa v naše srce. 

Rožni venec nam pomaga, da na poti 
upodabljanja po Kristusu rastemo naproti ci-
lju, ki je svetost. 'Najpomembnejši razlog za 
ponovno odkritje in poživitev molitve rožne-
ga venca je poklicanost vseh k svetosti. 

»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odliko-
valo predvsem po umetnosti molitve«. Kr-
ščanska občestva naj postanejo »pristne šo-
le molitve« v novem tisočletju. 
(Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device Marije, papeža 
Janeza Pavla II.) 



6. oktober 
BRUNO 

 

V Pleterjah stoji samostan, v katerem živi-
jo redovniki, ki se posvečajo molitvi in pre-
mišljevanju. Takšno poslanstvo je za svoje 
duhovne sinove izbral ustanovitelj kartuzi-
janskega reda sv. Bruno. Rodil se je okoli 
leta 1030 v Kölnu. Bistrega fantiča so starši 
poslali na tedaj najbolj slavno šolo v Reims 
v Franciji, kjer je končal modroslovne in bo-
goslovne študije. Ko se je vrnil domov, je bil 
posvečen v duhovnika in dobil je službo v 
mestni župniji. Tam je ostal le malo časa, 
kajti reimski škof je prosil, naj pride Bruno 
nazaj v Reims. Imenoval ga je za profesorja 
in ravnatelja šole. Hkrati je bil imenovan tudi 
za kanonika stolne cerkve. A po smrti nad-
škofa je na škofijski sedež prišel plemič Ma-
nase, s katerim se nista razumela. Bruno se 
je odločil umakniti v samoto ter se posvetil 
molitvi in spokornosti. S tovariši se je ustalil 
v samotni dolini Chartreuse v Dolfinejskih 
Alpah. Kraj leži okoli 1000 metrov visoko 
sredi nepreglednih gozdov, še danes daleč 
od naselij, torej je kot ustvarjen za meniško 
življenje. Po latinskem imenu Cartusia se 
red, ki ga je tam leta 1084 ustanovil sv. 
Bruno, imenuje kartuzijani. V novem načinu 
življenja je posrečeno združil samotarstvo s 
skupnim življenjem, kot ga še danes živi 
kartuzijanski red. Po letu 1089 Bruno sprva 
odide v Rim, da bi papežu Urbanu  pomagal 
pri vodenju Cerkve, a se kmalu zatem spet 
umakne v samoto v Kalabriji, kjer preživi 
zadnja leta svojega življenja. Umrl je 6. ok-
tobra 1101. 
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Prosimo našo Gospo,  
naj nam pomaga ohraniti naša srca čista,  

da bomo mogli ljubiti Kristusa,  
njenega Sina, z nežno ljubeznijo. 

 (sv. Terezija iz Kalkute) 
 

Vsak kristjan je misijonar toliko,  
kolikor se je srečal  

z Božjo ljubeznijo v Jezusu Kristusu. 
(papež Frančišek) 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Ali je ateizem vedno greh zoper prvo 

zapoved? 
 

Ateizem ni greh v primeru, če kdo ni 

ničesar izvedel o Bogu ali je vpraša-

nje Boga razčistil pred svojo vestjo 

in ne more verovati. 
 (KKC 2127–2128) 
 

Meja med ne moči verovati in ne želeti 

verovati je zelo nejasna. Drža, s katero 

vero na kratko odpravimo kot nepo-

membno, ne da bi jo pred tem pobližje 

preverili, je pogosto hujša kot premiš-

ljen ateizem. 

  
 

Kaj zahteva od nas osma zapoved? 
 

Osma zapoved nas uči, da ne smemo 

lagati. Lagati pomeni zavestno in ho-

teno govoriti ali delovati zoper resni-

co. Kdor laže, vara samega sebe in 

zavaja druge, ki imajo pravico do 

tega, da spoznajo popolno resnico o 

dejanskem stanju.  
(KKC 2464, 2467–2468, 2483, 2485–2486) 
 

Vsaka laž je kršitev pravičnosti in lju-

bezni. Laž je ena od oblik nasilja; v se-

bi nosi klico razdora v skupnosti in 

spodkopava zaupanje, na katerem te-

melji vsaka človeška skupnost.  
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
FINANCE – Žena obišče moža v zaporu. Ta ves potrt 
v pogovoru z njo vpraša: »Kako pa zdaj v teh časih 
shajate s financami?« – Žena ga potolaži: »Kar dobro. 
Naslednja tri leta lahko brez težav živimo od nagrade, 
ki je bila razpisana za tvojo aretacijo.« 

 


