
 

 
 

Jezus jim je rekel:  

»Ali niste nikoli  

brali v Pismih:  

›Kamen, ki so ga  

zidarji zavrgli,  

je postal vogelni kamen. 

Gospod je to narédil in  

čudovito je v naših očeh.‹ 

Zato vam pravim:  

vzelo se vam bo  

Božje kraljestvo  

in dalo ljudstvu,  

ki bo obrodilo  

njegove sadove.« 
 

(Mt 21,42–43) 
 

 
 

JE MOJE KRŠČANSTVO RODOVITNO? 

 »Zato vam pravim: vzelo se vam bo Božje kraljestvo 
in se dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove.« S to 
sodbo se zaključi prilika o hudobnih vinogradnikih, ki jo 
je Jezus na predvečer svojega trpljenja povedal judov-
skim velikim duhovnikom in starešinam. Zaradi trdnega 
prepričanja, da so Božji izvoljenci, ker imajo njegovo po-
stavo »v mezincu«, niso hoteli sprejeti Jezusa, Božjega 
Sina. Ta je bil zadnji klicar, poslan od Gospodarja vino-
grada z naročilom, naj oddajo pridelek: sad življenja po 
»največji zapovedi« - ljubezni do Boga in do bližnjega. 
Evangelist Matej pove, da so v priliki duhovniki spoznali, 
da govori o njih, in bi ga umorili, če se ne bi bali ljudstva. 
Bilo pa je že trdno sklenjeno, da tega zoprnega »izterje-
valca« sadov Božjega vinograda spravijo s poti. 

 »Brez dvoma je prilika o hudobnih vinogradnikih po-
vedana glede na ravnanje Izraela v odrešenjski zgodo-
vini: služabniki, ki jih je gospodar vinograda poslal, da bi 
prejeli pridelek, so prav gotovo preroki,« razlaga Hans 
Urs von Balthasar, eden največjih katoliških teologov 20. 
stoletja. »Vendar te prilike ne bi bilo v Novi zavezi, ko ne 
bi zadevala Cerkve. Le-ta je, kot pravi sklepna beseda, 
tisto ljudstvo, kateremu bo izročeno Božje kraljestvo, 
odvzeto Izraelu, z namenom, da bi Bog končno vendar 
dobil pričakovani pridelek. Vprašajmo se, če ga resnično dobi od Cerkve, takšne, kot jo pred-
stavljamo.« 

 »Prišla je ura, da izpovemo svoj greh: živimo preveč lagodno in mirno za kamnitimi zidovi 
naših cerkva. Preveč radi mislimo, da je dovolj biti pri maši, sodelovati pri bogoslužju, od ča-
sa do časa pokazati neko navidezno spokornost, položiti kovanec na dlan reveža, se držati 
treh ali štirih zapovedi. Povem vam, da Bog od nas kristjanov zahteva veliko več, neskončno 
več. To naše pozunanjeno krščanstvo, krščanstvo iz navade in preračunljivost, ni pravo kr-
ščanstvo, temveč samo senca in krinka krščanstva.« (Ignazio Silone) 

 

Po: S. Čuk 
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Svete maše: 

27. NEDELJA 

MED LETOM 

- ROŽNOVENSKA 

                     4.10. 
Sv. Frančišek Asiški 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Trnje 

Zagorje 

  8h Spoved 
  9h +Frančiška in Janez Kristan, Trnje 71, obletna 

CELODNEVNO ČEŠČENJE 

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

19h Rožni venec 

Ponedeljek      5.10. 
Sv.Faustina Kowalska 

Palčje 19h +i starši Česnik in Žigman, Palčje 51, obl. - Rož.ven. 

Torek              6.10. 
Sv. Bruno, ust.kartuz. 

Klenik 19h +Marija Smrdelj, Klenik 75, obletna – Rožni venec 

Sreda             7.10. 
Rožnovenska Mati B. 

Brdo 
18h +Antonija Valenčič, Ratečevo Brdo 12 

 +i Valenčič, Ratečevo Brdo 12 – Rožni venec 

Četrtek           8.10. 
Sv. Benedikta, dev.m. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +i Šajn in Melliwa, Juršče 51, obletna – Rožni ven. 

19h Rožni venec za duhovne poklice 

Petek             9.10. 
Sv.Dionizij, škof, muč. 

Zagorje 19h V čast Svetemu Duhu za birmance – Rožni venec 

Sobota            10.10. 
Sv. Danijel, škof 

Zagorje 
18,30 Spoved 

19h +Dara in Matija Kavčič, Zagorje 75, obletna 

28. NEDELJA 

MED LETOM 

                     11.10. 
Sv.Janez XXIII., papež 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Branko Žigon, Trnje 58, 30.dan 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Olga Zadel, Juršče 2 

19h Rožni venec 
- CELODNEVNO ČEŠČENJE je danes v TRNJU: po maši najprej povabljeni za 
pol ure k češčenju Jezusa v sv. rešnjem Telesu otroci in njihovi starši. Po tem do 
12h vabljeni vsi, ki morete, še posebej člani ŽPS. Ob 14h se nadaljuje češčenje, h 
kateremu ste povabljeni vsi, ki imate vero v Jezusovo navzočnost med nami in 
cenite to dejstvo. Vsak župljan naj si danes vzame vsaj pol ure časa, da bo delal 
družbo Jezusu v Sv. rešnjem Telesu. Skupen slovesen zaključek češčenja bo 
ob 15,30 s petimi litanijami Matere Božje in evharističnim blagoslovom. Tudi letos 
ne bo popoldanske maše. Tako je lani določil ŽPS. – SPOVED bo še popoldne 
od 15h dokler boste spovedanci. Spovedoval bo g. Marjan iz Pivke. Tudi popol-
dne bo mogoče prejeti Jezusa v sv. obhajilu ob 14,30 in med zaključnem češče-
nju. 
- V ROŽNOVENSKI MESEC OKTOBER smo vstopili v četrtek. Letos imamo še 
posebno spodbudo zaradi koronavirusa, da ga molimo bodisi ali v družinskem 
krogu ali skupaj v cerkvi ali drugem primernem prostoru v vasi. V Palčju so se že 
odločili, da ga bodo molili vsak večer ob 19h v cerkvi. Ob isti uri ga bomo molili 
tudi v cerkvi v Zagorju. Lepo in prav bo, če se boste podobno odločili tudi v ostalih 
vaseh. Z vero in zaupanjem se z molitvijo rožnega venca obračajmo na našo  ne-
beško mater Marijo, da nam bo izprosila milost, da se bomo mogli uspešno ubra-
niti pred koronavirusom covid 19. Z molitvijo rožnega venca spremljamo Marijo in 
Jezusa skozi vso dobo odrešenja. Naj nam premišljevanje skrivnosti rožnega venca 
okrepi vero in zaupanje v Božjo pomoč in življenje po božjem nauku. 



 
 

- MAVRIČNO-KATEHETSKE IGRE (MIK): Tudi letos revija Mavrica skupaj s Slo-
venskih katehetskim uradom vabi k Mavrično-katehetskim igram (MKI). To so 
igre, ki povezujejo otroke in spodbujajo k dobrodelnosti v župniji. Letošnje naloge 
oz. izzivi so prilagojeni trenutnim epidemiološkim razmeram, saj jih bomo lahko 
opravili tudi, če se v živo ne bomo mogli srečati. Prijave zbira Eva (lahko tudi na 
telefon 031 722 731 ali e-mail: evita.ule@gmail.com). 
- MOLITVENA SKUPINA JURŠČE  pričenja z delovanjem, molitvijo in branjem 
sv. pisma v torek, 6. oktobra ob 18. uri v cerkvi sv. Jurija na Jurščah. Lepo vablje-
ni tudi novi člani! Z molitvijo krepimo svojo vero in kličemo Božji blagoslov. 
- SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo v soboto ob 17h v župnišču. 
Vsi starši lepo vabljeni! 
- BIRA v tem tednu bo: jutri v Palčju po maši, v torek v Kleniku po maši, v sredo 
na Ratečevem Brdu po maši, v četrtek na Jurščah po maši in v Drskovčah v 
četrtek ob 18,30 pred kapelico in v Trnju v soboto od 14h do 16h v Mežnariji. V 
Zagorju lahko vsak dan dopoldne, razen srede. 
 

Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, 

kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je 

čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, 

kar je količkaj krepostno in hvalevre-

dno, vse to imejte v mislih. (Flp 4,8) 
 

Včeraj je bila cerkev polna, tako pol-

na, da klopi in stolov ni bilo dovolj za 

vse. 

Pri blagoslovu na koncu maše sem 

pomislil: »Če bi se vsi ti mladi, otroci, 

možje, žene, starejši in ta duhovnik iz 

cerkve vrnili v svoje hiše, stanovanjske 

bloke, na ulice, v službe, v bifeje, na av-

tobuse z odločno mislijo, da bodo delali 

vse, kar je dobro, lepo, pravično, hvale-

vredno, kaj bi se zgodilo? 

Gospod, naš konec dežele bi se kar 

naenkrat spremenil, kakor tisti cvetovi, 

ki se odprejo v trenutku, ko jih obsije 

sončni žarek.« 

Nato sem pomislil na vse cerkve po 

naši domovini in po svetu, najbrž ravno 

tako polne kakor naša. Mislil sem si: 

»Če bi vsi kristjani šli iz vseh cerkva s 

trdim sklepom, da bodo delali vse tisto, 

kar je dobro, lepo, ljubeznivo …, kaj bi 

se zgodilo? Ves svet bi se naenkrat 

spremenil.« 

Gospod, mi pa zdaj odhajamo iz cer-

kve in zgodilo se ne bo nič. Prav nič. 

Gospod, kdo nam je vtepel v glavo, 

da biti kristjan pomeni slaviti tebe kot 

mogočnega tu notri in pričevati zate kot 

neznatnega tam zunaj? 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 Cerkev je mati.  
Mati pa ne sme otrokom reči:  

»Ničesar vam ne morem dati.«  

Cerkev mora vedno dajati.  

Dajati mora upanje in pogum. 

 (Jožef Kvas) 

 

Če hočeš prav moliti,  

najprej okrasi svojo hišo  

s prijazno skromnostjo  
in prisrčno ponižnostjo,  

ožarja naj jo luč pravičnosti. 

(sv. Janez Zlatousti) 

Bog je obljubil, da nam bo dal vse, 
 če ga bomo prosili.  

Čeprav nam vse daje zastonj,  

si vendar moramo  
vse zaslužiti z molitvijo. 

(sv. Lepold Mandič) 



5. oktober 
PLACID 

 

Med redovniki je bilo nekdaj zelo priljubljeno 

ime Placid, ki ga je s svojim vzornim življe-

njem posvetil Rimljan Placid, eden prvih 

učencev sv. Benedikta, ustanovitelja bene-

diktinskega reda in očeta zahodnega meniš-

tva: Placid je bil Benediktov sorodnik. Papež 

Gregor Veliki, ki je opisal življenje sv. Bene-

dikta, piše o Placidu, da je bil blagega in 

prikupnega značaja in da je s svojim življe-

njem potrjeval ime, ki ga je nosil; latinska 

beseda »placidus« namreč pomeni: »miren, 

prijazen«. Njegov oče je bil bogat rimski pa-

tricij, Placida je poslal k sv. Benediktu, ki je 

imel samostan v Subiacu vzhodno od Rima. 

Tam je imel majhen vzgojni zavod za dečke. 

Placid je ostal kar tam in postal član Bene-

diktove redovne družine. Ko se je Benedikt 

leta 528 iz Subiaca preselil na Montecassi-

no in tam postavil velik samostan, je bil med 

njegovimi spremljevalci. Njegov oče je Be-

nediktu podaril posestvo tudi na Siciliji in ta-

ko je Benedikt lahko postavil samostan tudi 

na tem otoku. Za predstojnika je postavil 

svetniškega Placida, ki ju umrl okoli leta 

546. Velja za zavetnika ladjarjev in priproš-

njika ob nevarnostih utopitve. Sicer pa se ga 

v benediktinskem redu in cistercijani spomi-

njajo skupaj s sv. Mavrom 15. januarja.  
 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 

Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223 

www.ztz.rkc.si 

 
 

 
 

 
 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj bistveno spada h krščanskemu za-

konu? 
 

1. Edinstvo: Zakon je zveza, ki ima v 

svojem bistvu za posledico telesno, 

duševno in duhovno edinstvo med 

možem in ženo.  

2. Nerazvezljivost: Za zakon velja 

»dokler vaju smrt ne loči«.  

3. Odprtost za potomstvo: Vsak zakon 

mora biti odprt za otroke.  

4. Usmeritev k dobremu drugega, 

sozakonca. 
(KKC 2360–2361, 2397–2398) 
 

Če kdo izmed obeh partnerjev v času 

sklepanja zakonske zveze izključi eno 

od štirih imenovanih točk, ni zakra-

menta zakona. 
 

Ali sme krščanski zakonski par uporab-

ljati urejevanje rojstev? 
 

 

 

Da, krščanski zakonski par sme in 

mora odgovorno uporabljati dar, da 

lahko podarja življenje. 
(KKC 2368–2369, 2399) 
 

Včasih so socialne, psihične in zdrav-

stvene okoliščine takšne, da bi še en 

otrok pomenil za zakonski par velik, 

skoraj nadčloveški napor. Zato so tukaj 

jasna pravila, ki jih zakonski pari mo-

rajo upoštevati: Urejanje plodnosti pr-

vič ne pomeni, da par načelno izključu-

je spočetje. Drugo pravilo je, da otrok 

ne sme biti izključen iz egoističnih raz-

logov. Tretje je, da to ni odrejeno z zu-

nanjim pritiskom (ko na primer država 

odloča, koliko otrok sme imeti  

zakonski par). Četrto pravilo pa se gla-

si: pri urejanju rojstev se ne sme upo-

rabiti vsako sredstvo. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

CILJ – Šef uslužbencu: »Kakšen cilj imate.« 
–  Uslužbenec: »Da končam šiht.« – Šef: 
»Pa bolj dolgoročno?« – »Prosti vikend.« – 
Šef: »Mislim prav na dolgi rok.« – »Letni  do-
pust.« 

 


