
 

 
 

Tisti čas je Jezus govoril: 
Jaz sem dobri pastir.  

Dobri pastir da  

svoje življenje za ovce. 

Najemnik in tisti, ki ni pastir 
in ovce niso njegove,  

ko vidi, da prihaja volk,  

ovce pusti in zbeži –  
in volk jih pograbi  

in razkropi –, ker je najemnik 

in za ovce ni v skrbeh.  
Jaz sem dobri pastir  

in poznam svoje  

in moje poznajo mene,  

kakor mene pozna Oče 
 in jaz poznam Očeta;  

in svoje življenje  

dam za ovce. 
 (Jn 10,1–15) 

 

 

DOBRI PASTIR JE … 
 V zgodovini Izraela je bilo mnogo pastirjev. Nekateri 
so bili dobri in skrbni. Nihče pa ni vzbudil toliko pozor-
nosti kot Jezus Kristus. Ljudje so njegove besede dojeli 
kot vir in smisel življenja. Njegova dela so pomenila 
skrb in bližino.  
 Dobri pastir skrbi za čredo. Ni izven črede, ampak se 
nahaja sredi črede. Pomenljivo je povedal papež Fran-
čišek: »Pastir mora imeti vonj po ovcah.« Odsotnost te-
ga vonja dokazuje, da ne pase ovac, ampak jih samo 
izkorišča sebi v prid. Taki so najemniki, ki zbežijo pred 
volkovi. Njihova edina skrb je prodaja črede, zaslužek in 
bogatenje. Dobri pastir pozna svoje ovce in ovce pozna-
jo njega. To ni umska sposobnost spomina, ampak 
mnogo več. Poznati ovce pomeni hoteti jim dobro, ljubiti 
jih, za njih celo darovati življenje. Z Jezusom Bog vsto-
pa v človeško zgodovino. Njega so napovedovali prero-
ki, da bi zbral razkropljene v skupnost Božjih otrok. Je-
zus kot Dobri pastir pooseblja veličino in hkrati nežnost 
Boga. Odnos pastirja do ovac primerja z odnosom med 
njim in Očetom. Kot je Oče vreden Sinove ljubezni, tako 
so ovce vredne pastirjeve ljubezni. Pomeni, da Jezus, 
Dobri pastir, nič manj ne ljubi ljudi, kot ljubi svojega 
Očeta. Gre za brezpogojno ljubezen, ki se za nas do 
konca daruje na križu. »Dobri pastir da svoje življenje 
za ovce«. Krotko je dovolil, da so ga ponižali v klavno 
ovco. 
 Jezusovo obljubo, da mora poskrbeti tudi za ovce, ki 
niso iz tega hleva in jih pripeljati in bodo poslušale nje-
gov glas in bo ena čreda, en pastir, sta kot Božji klic dojela sveta brata Ciril in Metod. Zapustila 
sta domači Solun, se odpovedala visoko razvitemu kulturnemu prostoru Bizanca, varnosti gr-
ške tradicije in se odzvala prošnji moravskega kneza Rastislava ter leta 862 odšla misijonarit 
med Slovane. Širila sta krščansko oznanilo med naše prednike. Gotovo je bilo zanju najbolj bo-
leče, da so nekateri, ki so se imeli za dobre pastirje, ovirali njuno delo. V bogoslužju niso trpeli 
slovanskih besed. Niso dojeli, da v čredi ne sme biti diskriminacije. Ljubezen Dobrega pastirja 
ni selektivna in nikogar ne izključuje. Število v čredi ni omejeno, ampak je neskončno. Med 
ovcami ni razlik. Edina skrb Dobrega pastirja je torej, da se katera od ovac ne izgubi. 

Po: dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof 
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Svete maše: 

14. NEDELJA 

MED LETOM 
                     5.7. 
Sv. CIRIL IN METOD 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marta in Ivanka Rebec, Trnje 5, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Četrtek           9.7. 
Sv. kitajski mučenci 

Trnje 

Zagorje 
19h +Ivan Tomšič, dar. sodelavci 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             10.7. 
Sv. Amalija, redovn. 

Parje 20h +Jože Čančula, Parje 23 

15. NEDELJA 

MED LETOM 
                     12.7. 
Sv.Mohor in Fortunat 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marija Smerdel, Trnje 23, obletna 

 +Marijan Žele, Trnje 4,  

10,30 Za vse župljane obeh župnij  

Ponedeljek      13.7. 
Sv. Henrik, cesar 

Palčje 20h +i Šajn, Knežak, dar. Palčje 72 

Torek              14.7. 
Sv.Kamil de Lellis, duh. 

Klenik 20h +i sorodniki, Klenik 4/b 

Sreda             15.7. 
Sv.Bonaventura, škof 

Zagorje 
20h +Aljoša Možina, Drskovče 7, obletna 

 +Franc in Marija Možina, Drskovče 7, obletna 

Četrtek           16.7. 
Karmelska Mati Božja 

Juršče 

Zagorje 
19h +i Šajn, Juršče 71 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             17.7. 
Sv. Aleš, spokornik 

Zagorje 20h +Bogdan in Stane Fatur, Zagorje 51, obletna 

Sobota            18.7. 
Bl. Elij iz Koštabone 

Zagorje 20h +Pavla in Franc Štavar, Zagorje 16 

16. NEDELJA 

MED LETOM 
                     19.7. 
Sv.Arsenij Veliki, puš. 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
S.Marjeta 

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

 +Boža Grlj, Klenik 84, dar. Marja 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
17,30 V čast sv. Marjeti za vse romarje 

 
- DANES PRAZNUJEMO GOD SV. CIRILA IN METODA, SLOVANSKIH APO-
STOLOV. Obenem je danes tudi NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU. To je pri-
ložnost, da se spomnimo na rojake in na njihovo pričevanje za slovenstvo sredi 
tujine. Na oglasni deski oziroma vratih je plakat Rafaelove družbe, ki nas danes 
vabi k molitvi zanje, 2. avgusta na romanje treh Slovenij na Višarje in Višarske 
dneve mladih od 30.7. do 2.8. O tem prisluhnimo tudi Radiu Ognjišče. 
- ŽEGNANJSKA NEDELJA V TRNJU je prihodnja nedelja, saj bo v torek, 7.7. 
poteklo točno 113 let od posvečenja trnjske cerkve SVETE TROJICE. Lepo vab-
ljeni, da se kolikor nam bo mogoče v tej cerkvi udeležimo sv. daritve in se zahva-
limo za vse milosti, ki smo jih bili deležni v teh 113-tih letih! 
- ODSOTNOST: Zaradi duhovnih vaj, ki jih bom opravljal ta teden, bom odsoten 
do četrtka. Priporočam se vam v molitev, da bi jih dobro opravil. Tudi sam se vas 
bom na poseben način spominjal pri Svetogorski Kraljici. – V nujnih primerih se v 
tem času obrnite na g. Marjana Škvarča v Pivki na tel.: 041/906 242. 



 
 

- DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE pripravlja v pastoralnem 
letu 2020/21 različne seminarje za osebno in strokovno rast. Vsi, ki vas to zanima 
in se čutite nagovorjeni, si vzemite zloženko SEMINARJI 2020/21 na mizici za 
tisk. V njej boste našli različne vsebine, ki vas zanimajo, in se jih želite udeležiti. 
- ISTO DRUŠTVO izdaja tudi revijo VZGOJA, ki izhaja še 22. leto. Namenjena je 
učiteljem, vzgojiteljem in staršem kot pomoč pri njihovem vzgojnem in poklicnem 
poslanstvu. Več o tej reviji si lahko preberete na internetu: www.revija-vzgoja.si. 
- NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV v slovenskih cerkvah v času krepitve 

epidemije COVID-19. Datum: 30.6.2020 

Novosti navodil so: 
1.Pri sveti maši in drugem bogoslužju si morajo vsi verniki takoj pri vstopu v cer-
kev nadeti zaščitno masko ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra. V ta na-
men v cerkvah verniki lahko zasedajo vsako drugo klop. 
2.Zaščitno masko morajo nositi tudi bogoslužni sodelavci na koru, kot so pevci, 
organisti in drugi glasbeniki. 
3.Pred deljenjem svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke in ves čas nositi 
masko. Ob koncu deljenja svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke. 
4.Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko. 
5.Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam kjer je to mogoče, organizirajo 
svete maše na prostem. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedeni-
mi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. 
Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Sve-
te maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z mini-
stranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki). 
6.Zakrament svete spovedi je dovoljeno podeljevati v spovednicah samo, če je 
nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija) 
ter se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razku-
ži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi 
obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno 
prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi 
v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz. izven spovednice spovedanec in spo-
vednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno masko. 
 

15. nedelja med letom: KAKŠNA ZEMLJA JE MOJE SRCE 
 Božja beseda je beseda življenja, norma, 
pravilo ali vodilo življenja. Prerok Izaija v današ-
njem prvem berilu zatrjuje, da je Božja beseda 
kakor dež, ki pade na zemljo in jo naredi rodo-
vitno. Kako to, da blagodejni dež Božje besede v 
naših srcih ne povzroči nobene spremembe? 
 Mogočih je več odgovorov in vsak ga mora 
dati zase, kajti vsak sebe najbolje pozna. Mno-
gokrat Božja beseda do našega srca sploh ne 
seže. Srca so kot zaprte in zapečatene posode. 
V njih je vse polno drugih misli, zamisli, modrosti 
in skrbi, tako da za Božjo besedo ni prostora.  

Morebiti pa se Božji besedi le odpremo. Tedaj 
so na vprašanje, zakaj se tako malo spremeni-
mo, možni dogovori, ki jih je dal Jezus, ko je 
apostolom posebej razlagal svojo priliko o sejal-
cu. Prvič: Božjo besedo slišimo, a je ne razu-
memo, pa pride hudi duh in ugrabi, kar je pose-
jano v srce, ker se boji, da bi se človek v veri 
poučil in utrdil. To so semena, razlaga Jezus, ki 
so posejana ob poti. Potem pride seme, ki je 
padlo na kamnito zemljo: to so ljudje, ki Božjo 
besedo z veseljem sprejmejo, so pa površni. V 
cerkvi so taki ljudje zmožni globokih in silnih 
čustev, komaj prestopijo prag cerkve, pa znajo  

http://www.revija/


9. julij 
PAVLINA VISINTAINER 

 

Je prva brazilska blažena, ki pa je bila 
priseljenka. Rodila se je namreč v Italiji, na 
Južnem Tirolskem, in sicer leta 1865. Pri kr-
stu so ji dali ime Amabilis Lucija. Ko ji je bilo 
deset let, se je njena družina zaradi gospo-
darske krize  skupaj z mnogimi drugimi iz  
tistih krajev izselila v Brazilijo. Kot dvanajst-
letna je prejela prvo sveto obhajilo, kmalu 
zatem je začela otroke poučevati verouk, 
skrbela je za cerkev v kraju, kjer so živeli. 
Srečevala se je z izredno revnimi, ki jim je 
skušala po svojih močeh pomagati. To je 
nagovorilo tudi druga dekleta, s katerimi so 
se povezale v skupnost, ki jo je leta 1895 
potrdil škof iz mesta Curitiba. Skupnost je 
dobila ime Male sestre brezmadežnega 
spočetja. Amabilis je postala njihova prva 
predstojnica in si nadela ime Pavlina. Po 
osmih letih, ko je skupnost narasla, so se 
odpirale nove naloge. Odšla je v Sao Paolo. 
Bila je izvoljena za dosmrtno vrhovno pred-
stojnico. Kljub temu jo je leta 1909 nadškof 
odstavil ter poslal delat v eno od podežel-
skih skupnosti. 1933 je rodovno skupnost 
potrdil še papež ter Pavlino imenoval za 
»častitljivo mater ustanoviteljico«. S tem so 
bili odpravljeni vsi namišljeni razlogi za nje-
no odstavitev. Kljub temu je hotela ostati 
zgolj preprosta sestra. Zbolela je za slad-
korno boleznijo, zaradi katere je na koncu 
tudi oslepela. Vseeno je z vso vdanostjo 
služila svojemu redu do smrti 1942. Sv. Ja-
nez Pavel II. jo je leta 2002 razglasil za 
svetnico. 
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pozabiti, da so kristjani. Ko nastopi »vročina« živ-
ljenja, seme Božje besede usahne, ker nima ko-
renin. Tretje vrste poslušalci Božjo besedo z ve-
seljem poslušajo, pa jim vsakdanje skrbi njeno 
seme zadušijo. Skrbi moramo vključiti v molitev, 
saj je predmet vere vse, kar čutimo in doživljamo, 
kar nas skrbi in kar nas napolnjuje z veseljem. Je-
zus pravi: Storiti moramo vse, kar je v naši moči, 
pri tem pa ne pozabiti, da nad nami bdi ljubeči 
Oče. Bog ni zavarovalni zavod, h kateremu bi se 
zatekali samo v nevarnosti ali nesreči. Bog je 
Gospodar sveta, mi pa smo upravitelji njegovih 
dobrin. Posvetovati se moramo z njim kako naj z 
njimi upravljamo.  
 Končno Jezus pravi, da je nekaj takih, ki Božjo 
besedo ne le sprejmejo, ampak jo tudi »umeva-
jo«, po njej živijo. To so ljudje hvaležnega srca. 
 Bodimo prepričani: seme je dobro in Bog je 
pripravljen dati tudi vse drugo, da bi to seme lah-
ko vzklilo, raslo in dozorelo. Vprašanje je le, kak-
šna zemlja je naše srce. 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 
 

 
 

Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot.  

Priletele so ptice in ga pozobale.  

Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni 

imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni 

imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, 

ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je 

posušilo.  

Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo 

ter ga zadušilo.  

Druga semena pa so padla na dobro zemljo in 

so dajala sad: eno stotérnega, drugo 

šestdesetérnega in spet drugo tridesetérnega. 
 

(Mt 13,4–8) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

ZADNJI – »Kako je zdaj Francelj; daj, povej 
mi, ali se boš poročil s Pepco?« – »Ja, seve-
da se bom, samo malo še moram počakati. 
Rekla je, da sem jaz zadnji, s katerim bi se 
poročila.«  
 


