
 
 

Ko je prišla sobota, je začel 

učiti v shodnici. Mnogi, ki so 

ga poslušali, so začudeni govo-

rili: »Od kod njemu to? Kakšna 

je ta modrost, ki mu je dana? In 

kakšna mogočna dela se godijo 

po njegovih rokah!« Jezus pa 

jim je govóril: »Prerok ni brez 

časti, razen v domačem kraju, 

pri svojih sorodnikih in v svoji 

hiši.« 
(Mr 6,2.4) 

 

 
 

Tisti čas je Jezus poklical k sebi 

dvanajstére in jih začel pošiljati 

po dva in dva. Dajal jim je oblast 

nad nečistimi duhovi in jim naró-

čil, naj razen palice ne jemljejo na 

pot ničesar, ne kruha ne popotne 

torbe ne denarja v pasu, obujejo 

naj sandale in naj ne oblačijo dveh 

oblek. Govóril jim je: »Kjer koli 

stopite v hišo, ostanite tam, dokler 

ne odidete. Če vas kakšen kraj ne 

sprejme in vas ne poslušajo, poj-

dite od tam in si otresite prah z 

nog, njim v pričevanje.« 
 (Mr 6,7–11) 

 

 

VSAK KRISTJAN JE PREROK 

 Današnja Božja beseda govori o preroku kot Božjem 
poslancu. Svojemu izvoljenemu ljudstvu je Bog pošiljal 
preroke, da bi Izraelce spominjali na  zavezo, sklenjeno 
na gori Sinaj. Tam jim je Bog zagotovil: če boste hodili po 
mojih potih, če boste spolnjevali moje zapovedi, vas bom 
vedno varoval; če pa boste na svoje obljube pozabili, vas 
bom prepustil samim sebi. Ko so Izraelci prišli v obljub-
ljeno deželo, kjer jim je zemlja bogato obrodila, so v 
udobju kmalu pozabili na svojega Dobrotnika in se oprije-
li navad svojih poganskih sosedov. Bili so gluhi za opo-
mine Božjih poslancev prerokov, skušali so jih celo na 
razne načine utišati, da jim ne bi vznemirjali vesti. Bog pa 
je njihovo oznanjevanje potrjeval s tem, da so ljudstvo 
zadele razne preizkušnje. Kadar je ljudem »šlo za 
nohte«, so se spet spomnili na Boga. Trdovratnim Judom 
smo prepogosto podobni tu mi, ki se na Boga spomnimo 
tedaj, ko nas zadene kaj hudega. 

 Bog pa nas je izbral za višjo nalogo: želi, da bi bili 
njegovi preroki v današnjem času, v teh razmerah in oko-
liščinah. S svojim življenjem naj bi oznanjali resničnost 
tistega sveta, o katerem govori Jezus v evangeliju. Nalo-
go bomo najbolje izpolnili tedaj, ko se otresemo svoje 
pomembnosti in postanemo preprosto orodje v Božjih ro-
kah. To je lepo izkusil apostol Pavel, velik prerok Nove 
zaveze. Za oznanjevanje evangelija je zastavil vse svoje 
sile in izredne sposobnosti. Pa še več bi storil, če ga ne 
bi mučila neka skrivnostna peklenska sila, zaradi katere 
je trpel. Bog je to preizkušnjo dopustili in Pavlu dejal: 
»Dovolj ti je moja milost.« Pavel je prišel do spoznanja: 
»Močan sem tedaj, ko sem slaboten.« Torej takrat, ko po 
meni deluje Vsemogočni. 

 Pri krstu smo postali deležni Kristusove preroške slu-
žbe. Bodimo njegovi pričevalci, preroki sodobnega časa; 
pa ne le v času preizkušnje, temveč sleherni dan. 

Po: S. Čuk, Misli srca

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

14. in 15. nedelja med letom   4. in 11.6.2021 Leto XIX., 27 (1027) 



 
 

Svete maše: 

14. NEDELJA 

MED LETOM 

                     4.7. 
Sv. Urh, škof 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marijan Žele, Trnje 4, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Četrtek           8.7. 
Sv. Kilijan, škof, muč. 

Juršče 

Zagorje 
19h +Marjo Žužek, Juršče 1, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              9.7. 

Sv.Kitajski mučenci Zagorje 20h +Jože Čančula, Parje 23/a, obletna 

Sobota            10.7. 
Sv.Amalija, redovnica 

Brdo 
20h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, obletna 

 +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12 

15. NEDELJA 

MED LETOM 

                     11.7. 
Sv.Benedikt, opat 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Stane Smrdel, Trnje 80, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +i Žužek, Juršče 1 

Ponedeljek      12.7. 

Sv.Mohor in Fortunat 
Palčje 20h +i Česnik in Grl, Palčje 12, obletna 

Torek              13.7. 

Sv. Henrik, cesar 
Klenik 20h +Jakob in Marija pavlovič, Klenik 6 

Sreda             14.7. 

Sv.Kamil de Lellis,d. 
Zagorje   7h +i Kruh, Zagorje57 

Četrtek           15.7. 

Sv.Bonaventura,c.u. 

Juršče 
Zagorje 

19h +Ljudmila in Milan Šajn, Juršče 39 
20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              16.7. 

Karmelska Mati Bož 
Zagorje 20h +Srečko Vadnjal, Parje 25, dar. Obrtna zbornica 

Postojna 

Sobota            17.7. 

Sv. Aleš, spokornik 
Zagorje 

19,30 Spoved 
20h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

16. NEDELJA 

MED LETOM 

                     18.7. 

Bl.Elij iz Koštabo-

ne 

Trnje 
Trnje 
 
Zagorje 
Sv.Marjeta 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nevenka Smrdel, Trnje 39, obletna 

 +Marija Smrdelj, Trnje 23,obletna 
10,30 Za vse župljane obeh župnij 
17,30 V Čast sv. Marjeti za romarje 

 

- NABIRKA ZA PETROV NOVČIČ je danes. Namenjena je papeževim dobrodel-
nostim in delovanju vatikanskih ustanov. Vam zelo priporočam! 
- NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU je danes. Bodimo povezani s sorodniki in 
prijatelji, ki so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov (morali) iti po svetu, ne samo 
s pismi ali telefonskimi pogovori, kar nam olajšajo sodobna elektronska sredstva, 
ampak tudi z molitvijo zanje. 
- NA DUHOVNIH VAJAH  bom do četrtka. Priporočam se vam v molitev, da bi 
dobro opravil to duhovno poglabljanje. - V nujnih primerih se obrnite v Pivko (mo-
bi: 041/906 242) ali v Postojno (tel.: 05/720 46 40 in mobi: 041/379 468). 
- PRAZNIK SV. CIRILA IN METODA, SOZAVETNIKA EVROPE, je jutri. Bodimo 
na ta velika učitelja in apostola Slovanov in tudi Slovencev ponosni in Bogu hvalež-
ni za njuno apostolsko delovanje tudi med našimi predniki v Panoniji! 



- DANAŠNJA OZNANILA so za dva tedna! 
 
 

- ZADUŠNA SV.MAŠA ZA +ŠKOFA METODA PIRIHA bo jutri, na njegov go-
dovni dan ob 17h na Sv. Gori, kjer je pokopan v grobnici v baziliki za glavnim ol-
tarjem. Ko je bil pogreb, se ga zaradi koronskih omejitev nismo mogli udeležiti. 
Zdaj je toliko sproščeno, da se lahko zadušnice lahko udeležimo. Kdor more in 
želi je povabljen, da se te sv. daritve za  našega škofa, ki je od skoraj 35 let svoje 
škofovske službe, vodil našo škofijo celih 25 let. Bog naj mu povrne za vse dobro, 
ki ga je s svojim delom in molitvijo daroval za našo škofijo! 
- SHOD PRI SV.MARJETI bo v nedeljo, 18.7 ob 17,30 pri ostankih cerkve pri 
Palčju. Lepo vabljeni v »zeleno katedralo«. 
 

15. nedelja med letom: OD BOGA POSLAN 

 

 Božja beseda današnje nedelje nam govori, 
kako Bog v vseh časih pošilja ljudem svoje po-
slance. Izbira, koga sam hoče. Pokliče tistega, ki 
ni gluh za njegov glas. Da mu v usta svoje be-
sede, ki so besede življenja, besede, ki ozdrav-
ljajo, besede, ki osvobajajo od hudičeve oblasti. 
V stari zavezi je Bog izvoljenemu ljudstvu poši-
ljal preroke. Tudi če so bili na zunaj za to službo 
nepripravni kot pastir Amos. Bog gleda na srce. 
Zadnji prerok stare zaveze, Janez Krstnik, je po-
kazal Poslanega od Očeta. 
 Kmalu po nastopu svoje službe popotnega 
učitelja je Jezus iz Nazareta okoli sebe zbiral 
učence, nato pa poklical dvanajst ožjih sodelav-
cev, ki jim pravimo apostoli. To je grška beseda, 
ki pomeni »poslani«. Potem ko so bili nekaj časa 
v njegovi šoli – poslušali so njegov nauk, strmeli 
nad njegovimi čudeži, predvsem pa občudovali 
njegovo osebnost – je Učitelj sklenil, da jih poš-
lje »na prakso«. Pater Albin Škrinjar si tale prizor 

predstavlja nekako takole: »Jezus stoji tu, pred 
njim dvanajsteri apostoli. Veseli so, slovesno 
razpoloženi; sedaj odhajajo, da bodo oznanjali 
Božji nauk kakor Jezus. Stoje pred Jezusom, 
pripravljeni za pot, pa brez popotnih torb, brez 
denarja: po evangelistu Marku jim Jezus dovo-
ljuje imeti palico za oporo na potovanju, ne pa 
kot orožje. Jezus razpošilja apostole zares kakor 
prave ubožce. Po dva in dva odhajajo od Jezu-
sa. Spremlja jih Jezusova molitev. »Sveti Avguš-
tin je zapisal, da je Jezus razposlal apostole po 
dva in dva zato, ker je hotel s tem pokazati nelo-
čljivost obeh največjih zapovedi: ne more biti 
oznanjevalec Božje ljubezni nekdo, ki ne z na bi-
ti pozoren na človeka ob sebi.  
 Od Boga poslani apostol uči predvsem s tem, 
kar je! In tudi mi smo po krstu poklicani, da pri-
čujemo. Bog slehernega od nas pošilja, da v prvi 
vrsti učimo s tem, kar smo! 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Ali so kristjani dolžni sodelovati v politiki 

in se zavzemati v družbi? 
 

Posebna naloga krščanskih laikov je, da 

se v duhu evangelija, ljubezni, resnice in 

pravičnosti angažirajo v politiki in dru-

žbi. Katoliški socialni nauk jim za to 

nudi jasno orientacijo.  
(KKC 2442) 

 

S službo škofov, duhovnikov in redovni-

kov strankarsko politično udejstvovanje ni 

združljivo. Ti morajo biti na razpolago 

vsem. 
 

Vsa lepota narave, blagoslov sonca in lune, sadovi zemlje, prijetno sožitje v družini 
in s prijatelji, vse te dobre stvari so le čudovita podoba tvoje dobrote in znamenja 

blagrov tvojega kraljestva. 
 (bl. John Henry Newman) 



15. julij 
BONAVENTURA 

 

Bonaventura je redovno ime Janeza Fi-
danza, ki se je rodil okoli leta 1218 v kraju 
Bagnoregio, to je pri Viterbu v sosednji Itali-
ji. Še mlad je vstopil v red sinov sv. Franči-
ška Asiškega. Ko je  v Parizu končal bogo-
slovne študije, je tam nekaj časa deloval kot 
profesor. Ko mu je bilo 36 let, je bil izvoljen 
za vrhovnega predstojnika reda in to službo 
opravljal do leta 1273. Bil je svet redovnik, 
preudaren predstojnik, sloveč govornik in ob 
sv. Tomažu Akvinskem najuglednejši teolog 
visoke sholastike. Kritična izdaja njegovih 
del obsega 10 zajetnih knjig. Med Tomažem 
Akvinskim iz reda dominikancev in Bona-
venturo je obstajala vez iskrenega prijatelj-
stva vse do smrti. Oba se medsebojno do-
polnjujeta: Tomaž je bil velik učitelj, teologi-
je, Bonaventura pa je visoko teologijo »pre-
vedel« v praktično življenje. Tomaž razsvet-
ljuje razum, Bonaventura ogreva srce. Kot 
bogoznanec nosi ime »serafski učitelj«. 

Sv. Bonaventura je umrl 15. julija leta 
1274 med vesoljnim cerkvenim zborom v 
Lyonu, ki ga je bil sklical papež Gregor X. z 
namenom, da se na njem vzhodna in zaho-
dna Cerkev, ločeni po nesrečnem razkolu 
leta 1054, spet združita in spodbudita re-
snično prenovo Cerkve. Pri vsej dobri volji 
se ta poskus ni posrečil in do povezave 
obeh Cerkva, ki nosita ime po Kristusu, žal, 
ni prišlo.  
Za svetnika je Bonaventuro razglasil papež 
Sikst IV. leta 1482; leta 1587 pa ga je Sikst 
V. uvrstil med cerkvene učitelje. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
RAZLIKA – »Kakšna je razlika med zdravnikom 
in tatom?« – »Tat ve, kaj njegovi stranki manjka.« 
 

OKO – Kmet vpraša soseda: »Zakaj pa imaš pla-
vo oko?« – Kmet mu razloži: »Ko sem molzel 
kravo, me je mahnila z repom, pa sem ji opeko 
privezal na rep ...« 

 

5. julij 
CIRIL IN METOD 

 

Njuno rojstno mesto je bil grški Solun, po-
membno vojaško in trgovsko središče bizantin-
skega cesarstva. Njun oče je bil namestnik so-
lunskega vojvoda. Okolica Soluna je bila tedaj 
povečini slovanska, zato sta se brata v mladosti 
naučila slovanskega jezika. Imeni Ciril in Metod 
sta njuni samostanski imeni. Ciril, ki se je rodil 
proti koncu leta 826 ali v začetku leta 827, je pri 
krstu dobil ime Konstantin, njegov starejši brat, 
rojen okoli leta 812, pa je bil krščen kot Mihael. 
Ta je po končanih študijih dobil službo cesar-
skega namestnika v pokrajini ob reki Strumi, 
toda zaradi političnih razprtij se je umaknil v 
samostan na goro Olimp, kjer je dobil imeniško 
ime Metod. Konstantin se je šolal v Carigradu in 
bil posvečen v duhovnika ter postal profesor na 
visoki šoli. Carigrajski dvor ju je kot učena in 
pobožna solunska brata pošiljal na razna po-
sredniška pota. Jeseni 862 sta bila s strani ce-
sarja izbrana, da gresta oznanjat evangelij v 
slovanskem jeziku. Konstantin je za to prilož-
nost sestavil slovansko abecedo (glagolico) in 
začel prevajati evangelije in bogoslužne knjige. 
Na Moravskem sta ustanovila šolo, v kateri sta 
pripravljala mlade može za cerkvene službe. 
Tam sta ostala dobra tri leta, nato pa pot in delo 
nadaljevala v Panoniji, kjer so živeli zahodni 
Slovani, predniki Slovencev. V tem času sta tu-
di od Rima dosegla potrditev za slovansko bo-
goslužje. Konstantin je postal menih, a kmalu 
potem zbolel in 869 umrl. Metod je nadaljeval 
delo vse do smrti 885. 
 

Nasproti svetu, ki zastruplja otroštvo,  
obožuje slo in uživanje  

ter daje vsakemu  
nižjemu poželenju božansko ime,  

si drzne Jezus postaviti neko  
skoraj nadčloveško zapoved čistosti  

in daje nedolžnosti  
neomejeno vrednost. 

(Francois Mauriac) 
 

 


