
 

 
 

Pa mu pripeljejo  

gluhega in nemega  

in ga prosijo,  

da bi položil roko nanj.  

Vzel ga je od množice 

vstran, mu vtaknil prste  

v njegova ušesa in se mu  

s slino dotaknil jezika;  

in pogledal je v nebo,  

zavzdihnil in mu rekel: 

»Efeta!« to je: »Odpri se!« 

In kar odprla so se mu ušesa 

in razvezala se je vez 

njegovega jezika  

in je govoril prav. 
 

(Mr 7,32–35) 
 

 

»ODPRI SE!« 

 

 Ozdravljenje gluhonemega potrjuje napoved preroka 
Izaija, ki v prvem berilu pravi: »Bog sam pride in vas 
reši. Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se odpro 
ušesa.«  

 Hans Urs von Balthasar, eden največji teologov na-
šega časa, ob tem razmišlja: »Ne gre samo za ozdrav-
ljenje telesne hibe, ampak za prispodobo za izraelsko 
ljudstvo, ki dejansko predstavlja celotno človeštvo, ki je 
naglušno za Božjo besedo.« Ko je Jezus kot popotni 
učitelj rojakom govoril o skrivnostih Božjega kraljestva, 
je svoje govore pogosto končal z besedami: »Kdor ima 
ušesa za poslušanje, naj posluša!« »Gospod, odpri 
nam srce, da bomo pazili na besede tvojega Sina!« se 
glasi eden od bogoslužnih spevov pred evangelijem. 
Naša srca morajo biti zorana zemlja, pripravljena spre-
jeti seme milosti, ki ga seje Bog. Če so trda kot kamni-
ta tla, je vsaka setev brez pomena.  

 »Odprite vrata Kristusu!« je zaklical sveti papež Ja-
nez Pavel II., ko je leta 1978 nastopil službo prvega 
pastirja in učitelja Cerkve. Ta klic pomeni: Odprite se 
sočloveku! Odprite se Božji modrosti! Ljudje se preradi 
zapiramo v ozke kroge svojih družin, sorodnikov, prija-
teljev, enako mislečih, tistih, ki so nam enaki na dru-
žbeni lestvici.  

 Apostol Jakob nas v berilu opozarja na nevarnosti takšnega zapiranja, ki je zastrupljalo 
celo prvo krščansko skupnost. Apostolska dela poročajo, da so bili njeni člani enega duha 
in srca in da med njimi ni bilo reveža. Pa vendar ni bilo vse tako lepo in tudi ni v nobenem 
današnjem občestvu. 

 »Odpri svoje srce!« nas vabi Bog vsako jutro, ko odpremo oči. Bog se nam prvi odpira 
in želi, da bi se tudi mi ljubeče odprli drug drugemu. Treba je znati pozorno prisluhniti lju-
dem, ki z njimi živimo ali se z njimi srečujemo, potem pa izreči pravo besedo.  

 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

23. NEDELJA 

MED LETOM 

                       5.9. 
Sv.Mati Terezija, red. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Milan Žigon, Trnje 44, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +i starši Česnik, Palčje 61, obletna 

Ponedeljek      6.9. 
Sv. Zaharija, prerok 

Palčje 19h +Rozalija in Stanislav Pavlovič, Palčje 64, d. Koper 

Torek              7.9. 
Sv.Marko Križevčan,m 

Klenik 19h +Alojz Pavlovič, Klenik 34, obletna 

Sreda             8.9. 
MARIJINO ROJSTVO 

Zagorje 
Trnje 

17,30 V čast Marijinemu rojstvu za duhovne poklice 
19h +Rado Požar in +Marko in Polda Zadel, Kl.77,oblet. 

Četrtek           9.9. 
Sv.Peter Klaver, mis. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Anton, Tina in Stanko Žužek, Juršče 83, obletna 

19h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              10.9. 

Sv.Nikolaj Toletinski Zagorje 19h +Janez Šuštaršič, Zagorje 132, obletna 

Sobota            11.9. 
Sv.Prot in Hijacint, m. 

Zagorje 
18,30 Spoved 

19h +Emil Čeligoj, Zagorje 12, obletna 

24. NEDELJA 

MED LETOM 

                     12.9. 
Marijino ime 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Branko in Jože Žigon, Trnje 58, 1.obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Angela in Ludvik Sedmak, Juršče 26, obletna 

 

- PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA – MALI ŠMAREN je v sredo. Lepo vabljeni, 
da se ob rojstnem dnevu naše nebeške Matere zberemo ob njej v naši župnijski 
cerkvi v Zagorju ob 17,30 in v Trnju ob 19h. 
- ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN bo v soboto na Sveti gori: ob 8h začnemo z moli-
tvijo križevega pota na Prevalu, ob 10,30 srečanje za strežnike in otroke v kapeli 
prikazanja, ob 10,30 sv.maša s somaševanjem letošnjih jubilantov in drugih du-
hovnikov. Vabim vse, ki se pripravljate na sv.birmo v Zagorju in Trnju in njihove 
starše, da se udeležite tega romanja in molitve na Sveti gori. 
- SPOVED ZA ŠOLARJE bo v tem tednu: v Trnju v ponedeljek ob 17h 6. in 7. 
razred; v torek ob 17h 8. in 9. razred. V Zagorju v petek ob 17h 6. – 9.razred, v 
soboto ob 17h 4.in 5.razred. Če kdo ne more na določen dan, lahko zamenja. 
- PRIHODNJA NEDELJA, 12.9. bo imela več poudarkov: Katehetska nedelja: 
šolarji prinesite svoje šolske in veroučne torbe za blagoslov vašega učenja. 
-Nedelja mladih – Utrdi moje korake: Papež Frančišek je v lanskem letu praznik 
Kristusa Kralja določil za svetovni dan mladih, in sicer za celotno vesoljno Cerkev.  

Slovenska škofovska konferenca je zaradi obhajanja tedna Karitas, ki ga pri nas 
obhajamo ob koncu cerkvenega leta, to papeževo naročilo prilagodila in določila 
drugo nedeljo v septembru kot nedeljo mladih. Na to nedeljo bodo naša občes-
tva še posebej poklicana, da se zberejo v povezanosti z mladimi. Tokrat bodo ta 
srečanja potekala pod geslom: »Jezus vas vabi in vi ste v srcu Cerkve.«. 
- Izbira članov ŽPS: Izbirali bomo celotno listo kandidatov za Župnijski pastoralni 
svet z ZA ali PROTI. Izbirne liste boste prejeli prihodnjo nedeljo ob koncu maše. 
Zato prinesite s seboj tudi svinčnike! - Kandidati so: V TRNJU: Mateja Debevec, 
Trnje 96, Janez Margon, Trnje 62, Ervin Bursy, Trnje 98 in Vesna Bursy, Trnje 98, 



 
 

Sonja Brajlih, Klenik 39, Tamara Rotar, Klenik 56/a, Judita Primc, Palčje 3/a, Ta-
deja Rebec, Palčje 47, Urška Žužek, Juršče 37 in Maruša Žužek, Juršče 62. 
V ZAGORJU: Roman Brožič, Parje 25/a, Suzana Česnik, Zagorje 8, Matjaž Fatur, 
Zagorje 75, Jana Gržinič, Parje 23/a, Jože Tomšič, Drskovče 15 in Joža Valenčič, 
Ratečevo Brdo 12. 
Predlog verouka v Zagorju: 

 

Predlog verouka v Trnju: 

 

- ZIDARSKA DELA NA SV. TROJICI SO KONČANA. Prejšnjo nedeljo sem vabil 
na dela pospravljanja in čiščenja, a odziva ni bilo nobenega. Ponosni smo na po-
novno »oživljeno« cerkev Svete Trojice, ki spada pod župnijo Trnje. Koliko ste vi 
sami prispevali k temu, veste samo vi in Bog. Kar so naredili zidarji in kar se je 
dalo s stroji narediti, je opravljeno. Vendar za snažno notranjost je potrebno še 
veliko ročnega dela, pa tudi čiščenja in poravnavanja zunaj nje. Danes vas po-
novno prosim, da se zavzamete za ta sveti kraj in postorite, kar je treba, da bo 
cerkev lepa in pripravljena na praznovanje na Slomškovo nedeljo, 26.9. Za delo 
prinesite s seboj, kar se rabi v cerkvi (metle, krpe, čistila za okna in tlak…) in zu-
naj nje (lopate, krampe, grablje…). Hvaležni bodimo vsem, ki so doslej prispevali, 
da je ta romarski kraj ponovno oživel. Potrudimo pa se, da bo v čast Sveti Trojici 
in nam vsem za naprej, saj spada k župniji Trnje! 
- VINCENCIJEV KOLEDAR 2021-2022 bo danes popoldne že na razpolago v 
cerkvi. Lahko ga boste vzeli v cerkvi. Društvo Vincencijevih prostovoljcev se pri-
poroča za vaš prostovoljni dar v korist hiše, ki jo gradijo in opremljajo. Več boste 
zvedeli v priloženem pismu. 
- SLOVENSKA KARITAS z geslom: Z DELOM DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA 
vabi k mesečnemu darovanju, da bi omogočili družinam v Afriki, Albaniji in na 
Šrilanki, da se z delom preživijo in dostojno živijo. Zgibanke so na mizici za tisk. 
 KUPIM KOZO: Z nakupom KOZE boste revni družini v Afriki za 20.- € pomagali 
trajnostno in dostojno preživeti. Misijonarji kupijo koze in jih razdelijo družinam. 
Koza pomaga pri gnojenju, daje meso, mleko in prirast mladih koz za prodajo. 
 

Kdor je suženj bogastva, se ga oklepa kakor suženj;  

kdor pa je zlomil jarem suženjstva bogastvu, ga razdaja kakor gospod. 
(sv. Hieronim) 

skupina dan ura  

1. razred torek 14,30   

2. razred torek 15,15  

3. razred ponedeljek 14,15  

4. in 5. razred četrtek 16,15  

6. razred četrtek 17,15  

7.- 9. razred sreda 17,15  

skupina dan ura  

3. razred ponedeljek 15,30  

8. razred torek ?  

6. razred torek ?  

9. razred sreda ?  

7.razred sreda ?  



9. september 
PETER KLAVER 

 

 
 

Današnji svetnik je skoraj štirideset let 
deloval med črnskimi sužnji v pristaniškem 
mestu Cartagena de Indias (današnja Ko-
lumbija), kamor so jih dovažali iz Afrike – 
vklenjene in sestradane, do kraja ponižane. 
Bil je njihov prijatelj, tolažnik in pomočnik ter 
duhovni oče. V teh letih je krstil okoli 
300.000 teh nesrečnih ljudi, katerim je za-
vestno postal »suženj«. Na svoj apostolat 
se je pripravljal z bogatim duhovnim življe-
njem in z vso ponižnostjo. Na »novi celini« 
je živel v majhni celici ob vhodu v jezuitski 
zavod in tam je bil na voljo črncem, ki so 
prihajali k njemu po vsakovrstno pomoč. Za-
radi njegovega dela ga vedno upodabljajo s 
skupino črncev. 

 

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 
 

Kakšen smisel ima spolna združitev v za-

konu? 
 

Po Božji volji se mož in žena združita v ero-

tičnem in spolnem ugodju, da bi se v lju-

bezni medsebojno vedno globlje povezovala 

in da bi se iz njune ljubezni rodili otroci.  
(KKC 2362–2367) 
 

Telo, ugodje, užitek in erotična radost imajo v 
krščanstvu veliko vrednost: »Krščanstvo … ve-
ruje, da je materija dobra, da je Bog sam bil ne-
koč v podobi človeka, da bo tudi v nebesih ne-
ka oblika telesa in to bo bistveni del naše bla-
ženosti, naše lepote in moči. Krščanstvo je bolj 
kot vsaka druga religija spoštovalo in spoštuje 
zakon. Skoraj vse velike ljubezenske pesnitve 
svetovne literature so napisali kristjani in kr-
ščanstvo nasprotuje vsakomur, ki trdi, da je 
spolnost sama po sebi slaba« (C. S. Lewis). 
Ugodje pa seveda ni samo sebi namen. Kjer se 
užitek nekega para zapre vase in ni odprt za 
novo življenje, ki naj bi izšlo iz njega, tam bistvo 
ljubezni ni spoštovano. 
 

 
 

 

Koliko otrok naj bi imel krščanski zakon-

ski par? 
 

Krščanski zakonski par ima toliko otrok, 

kot mu jih Bog podari in za kolikere lahko 

prevzame odgovornost.  
(KKC 2373) 
 

Vsi otroci, ki jih Bog podari, so milost in velik 
blagoslov. To pa ne pomeni, da krščanskemu 
paru ni treba voditi računa, za koliko otrok lahko 
glede na ekonomsko, socialno ali zdravstveno 
stanje prevzame odgovornost. Če pa »kljub te-
mu« pride otrok na svet, ga je treba sprejeti z 
veliko ljubeznijo, z veseljem in pripravljenostjo. 
Mnogi krščanski pari v zaupanju v Boga najdejo 
moč za nenavadno veliko družino.  
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

MOLK – »Žena mi je rekla, naj ji 
podam balzam za ustnice. Po 
pomoti sem ji dal sekundno lepilo, 
zdaj pa že drugi dan noče govoriti 
z mano.« 
 


