
 

 
 

Prehodil je  

vso jórdansko pokrajino in 

oznanjal krst spreobrnjenja 

v odpuščanje grehov,  

kakor je pisano v knjigi  

govorov preroka Izaija:  

»Glas vpijočega v puščavi: 

Pripravite Gospodovo pot, 

zravnajte njegove steze!  

Vsaka dolina naj se napolni 

in vsaka gora in hrib  

naj se zniža.  

Kar je krivo, naj bo ravno 

in razkopana pota  

naj bodo gladka.  

In vse človeštvo bo videlo 

Božje odrešenje.« 
  

(Lk 3,3–6) 
 

 

PRIPRAVITE GOSPODU POT 
 

 Apostol Pavel v drugem berilu govori o Bogu, ki je v srcih 
vernikov pričel dobro delo, in izraža prepričanje, da ga bo tudi 
dokončal. Seveda je pred tem velik »če«: če bo njihova ljube-
zen bolj in bolj rasla v vsaki razumnosti in spoznanju. Če 
hočemo napredovati in rasti, moramo sodelovati z Božjo milos-
tjo. Vsebina božičnih praznikov, na katere nas adventni čas 
pripravlja, je dejstvo, da se je Bog prvi sklonil k človeku in da 
smo vsi, ki hodimo po tej naši zemlji, veliki obdarovanci. 

 Iz leta v leto ponavljamo pot za Kristusom skozi skrivnosti 
njegovega rojstva, skritega življenja in javnega delovanja, nje-
govega trpljenja, smrti in vstajenja. Pred našimi očmi se ob-
navlja drama odrešenja, da bi ob doživljanju vsega tega rasli in 
zoreli. Bog je dobro delo v nas začel – seme je vrženo v njive 
naših src. Od nas je odvisno, kakšen sad bo obrodilo. Pri svo-
jem obdelovanju srca se imamo kaj kmalu za zrele in izobliko-
vane ljudi. Resnica pa je, da nismo uresničeni niti kot ljudje, še 
manj pa kot kristjani. Vsak dan, ki ga dočakamo, je dar, obe-
nem pa tudi naloga. Je kakor prazen list papirja, ki ga dobijo 
učenci, ko pišejo šolsko nalogo. Nanj moramo s svojimi deli 
»napisati prosti spis«. Ne vemo, koliko časa nam je odmeril 
Božji Učitelj, ne vemo, kdaj bo »pobral liste«. Ko pa bo napisal 
ocene, poprava ne bo več možna. 

 Današnji evangelij pa nam predstavlja Janeza Krstnika, Je-
zusovega predhodnika, ki je nosil spokorno obleko iz kamelje 
dlake, imel pa je tudi srce 
spokornika. Ko so prišli k 
njemu iz Jeruzalema, da 
bi ugotovili, kdo je, je po-

vedal: »Nisem tisti, za katerega me imate. Nisem Jezus, Odre-
šenik, Mesija … On mora rasti, jaz pa se manjšati.« 

 Jezusov duh, njegovo mišljenje nas mora iz dneva v dan 
vedno bolj prežemati, rasti. Jaz pa se moram ob tem manjšati: 
kar spoznavam v sebi slabega, senčnega, praznega, mora izgi-
njati, da bo vedno več prostora za to, kar je Božje.  

 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

2. ADVENTNA 

NEDELJA 

                     5.12. 
Sv. Saba, opat, pušč . 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Možina in Šušteršič, Trnje 54, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Rudolf Šajn, Juršče 71, obletna 

15h Devetdnevnica k Brezmadežni 

Ponedeljek      6.12. 
Sv .Miklavž, škof 

Palčje 

Zagorje 

17,30 +Lučka Abram, Palčje 50, obletna 

18,30 Devetdnevnica k Brezmadežni 

Torek              7.12. 
Sv.Ambrož, škof, cer.u. 

Klenik 

Zagorje 
17,30 +Franc Bergoč, Kanada, dar. Klenik 30 

18,30 Devetdnevnica k Brezmadežni 

Sreda            8.12. 

BREZMADEŽNO 

SPOČETJE D.M. 

Trnje 

Zagorje 

17h +i starši Rebec, Trnje 73, dar. Klenik 62 

18,30 +i starši Miklavovi, Parje 23/a 

 +Angela Šabec, Zagorje 99, obletna 

Četrtek           .9.12 

Sv.Peter Fourier,red. 

Juršče 

Zagorje 
16h +Lucija Kalister, Juršče 46, dar. Juršče 1 

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                10.12. 

Loretska Mati Božja Zagorje 17,30 +Rafael Škrlj, Drskovče 2, 30. dan 

Sobota            11.12. 
Sv.Damaz I., papež 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 V čast Angelom varuhom, Šilentabor 6 

3. ADVENTNA 

NEDELJA 

                     12.12. 
Devica Marija  

iz Guadalupe  

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nada mezgec, Trnje 1, dar. Margon, Pivka 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h SHOD: V čast sv. Miklavžu za sosesko Palčje-ofer 

 

- VEROUK: Upajmo, da bo ta teden kolikor toliko reden. 
- SLOVESNI PRAZNIK MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA SPOČETJA ali 
BREZMADEŽNE. Sv. maši bosta v Trnju ob 17h in v Zagorju ob 18,30. Na ta 
drugi največji Marijin praznik se potrudimo vsi, tudi otroci, da se udeležimo svete 
maše in se tako zahvalimo Bogu za najčistejšo Ženo, ki jo je pripravil, da bo mati 
samemu Božjemu Sinu. Marijo pa počastimo in se ji priporočimo, da bi jo čim bolj 
dosledno posnemali v njeni predanosti in ljubezni do Boga. 
- ADVENTNI KOLEDAR: V Zagorju je še precej otrok, ki niso vzeli Adventnega 
koledarja. Vzemite ga v župnišču ali pri katehistinji. Škoda bi bila, da se ne bi lep-
še pripravljali na prihod Jezusa v božičnih praznikih in obenem spoznali velikega  
misijonarja naših dni, patra Mihe Dervenška. 
- MIKLAVŽEV VEČER je nocoj. Vabi nas, da tudi mi pomagamo sv. Miklavžu in 
se z dobroto spomnimo ne samo svojih otrok, ampak tudi ljudi v svoji okolici, ki so 
osamljeni in potrebujejo predvsem našo pozornost, morda pa tudi kakšno materi-
alno pomoč. 
- OB 1. obletnici smrti ORGANISTA IVANA VODOPIVCA so trnjski pevci daro-
vali za sv.mašo in namesto sveč in cvetja darovali še 100.- € za trnjsko cerkev. 
Bog povrni vsem, +Ivana pa naj pridruži nebeškemu zboru angelov in svetnikov, 
ki prepevajo Bogu v čast in slavo! 
 



 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Čemu smo na zemlji? 
 

Na zemlji smo, da bi Boga spoznali in 

ljubili, po njegovi volji delali dobro in 

nekoč prišli v nebesa.  
(KKC 1–3,358) 
 

Biti človek pomeni: priti od Boga in iti k 

Bogu. Semkaj prihajamo veliko bolj od 

daleč kot od naših staršev. Prihajamo od 

Boga, v katerem je doma vsa sreča ne-

bes in zemlje; on nas pričakuje v svoji 

večni, brezmejni blaženosti. Vmes živi-

mo na tej zemlji. Včasih čutimo bližino 

našega Stvarnika, pogosto pa ne čutimo 

sploh nič. Da bi našli pot domov, nam je  

 
 

Kaj se skriva v ‚notranjosti‘ božiča? 
 

   Bog postane človek. Stopi dol: k 

nam, v naš svet. Odpre vrata med ne-

bom in zemljo, odpre meje, prinese 

zemlji nebesa. Pride k nam ljudem, 

pride k meni. To pa ima za moje ži-

vljenje posledice.  

   Če Bog postane človek, potem smem 

tudi jaz biti človek. Če prinese nebesa 

na zemljo, potem so nebesa tudi v me-

ni. Zato gre pri tem tudi za njegovo 

povabilo: postati in biti človek! Kaj to 

pomeni? Čutiti se, zaupati hrepene-

nju, začeti nekaj novega kljub strahu, 

upati kljub vsej brezupnosti, ljubiti, 

odpraviti se, izpustiti ... 

   Seveda se lahko potem kritično 

vprašamo, ali je tudi vse, kar navzven 

delamo in rečemo v teh tednih, pove-

zano s prej naštetim. Ali ‚zunanje‘ od-

seva takšno ‚notranje‘? Ali pa se je 

nekako razdvojilo, osamosvojilo? 

Imata Jezušček in njegovo veselo spo-

ročilo sploh še kakšno možnost proti 

‚božičku‘? Ali enostavno delamo isto 

kot vsi drugi? In to morda počnemo, 

kljub temu da nas ‚notranjost‘ prav-

zaprav ne zanima kaj dosti? 

   A jaz verjamem v božič. Verjamem, 

da ne glede na to, kaj postavimo ‚zu-

naj‘, lahko v tem vseeno najdemo ne-

kaj ‚notranjosti‘. In tega ne more od-

vzeti noben božiček, nobena, še tako 

očarljiva praznična okrasitev. Sredi 

prepolnega nakupovalnega centra, 

obdarovalne mrzlice, v vseh, včasih 

prav kičastih božičnih pesmih, lahko 

najdemo sledi hrepenenja, ljubezni, 

upanja. Za božičkom se v štalici skri-

va ta Otrok. In obljuba ljubezni.  

   In ne bom izgubila upanja, da ljudje 

hrepenijo prav po tem, po življenju in 

živahnosti, obljubi in upanju, po biti 

in postati človek. To je ‚notri‘. 

   Kar je notri, je včasih preoblečeno. 

Morda se je tudi Jezušček samo preo-

blekel v božička.  
A. Schwarz, Divji božič 

 

 
 Druga svečka na adventnem vencu 

nas opominja, da je sicer še nekaj 

časa, da pripravimo Gospodu pot do 

našega srca, a hkrati se moramo 

podvizati, če želimo to narediti ko-

renito in z namenom, da lahko pri 

nas tudi ostane. Vabi nas, da smo 

tudi mi, kakor Janez Krstnik, priče-

valci v današnjem svetu. Kakor pri 

njem obleka, lahko tudi pri nas že 

zunanji vtis pove veliko. Naj nas 

ljudje prepoznajo po »živi ljubez-

ni«, ki v nas raste in prehaja tudi na 

druge. 



9. december 
PETER FOURIER 

 

 
 

Ta »predhodnik arškega župnika« je bil 
rojen 30. novembra 1565 v kraju Mirecourt v 
Franciji. Ko mu je bilo 10 let, se je pridružil 
kanonikom v Chamouseyu. Po posvečenju 
in končanju teoloških študij se je vrnil in 
skušal uvesti v kanoniški zbor malo več re-
da in novega duha. Starejši člani so sklenili, 
da se bodo neljubega »motilca miru« znebi-
li. Na izbiro so mu dali tri župnije in Peter je 
izbral najslabšo – Mattaincourt, vas v 
Vogezih, ki je bila nravno na tleh in kjer je 
bilo ogromno kalvincev. Tu je živel prepro-
sto, revno in spokorno ter kot zgleden du-
hovnik deloval trideset let. Zadnje obdobje 
njegovega življenja je bilo posvečeno pridi-
ganju na ljudskih misijonih. Umrl je 9. de-
cembra 1640.  
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Bog poslal svojega Sina, ki nas je osvobo-

dil greha, nas odrešil vsega zla in nas za-

nesljivo vodi v resnično življenje. On je 

»pot, resnica in življenje« (Jn 14,6). 
 

  
 

Kakšen pomen ima za kristjane Nova zave-
za? 
 

V Novi zavezi se dopolni Božje razodetje. 

Štirje evangeliji po Mateju, Marku, Luku 

in Janezu so srčika Svetega pisma in naj-

dragocenejši zaklad Cerkve. V njih se po-

kaže Božji Sin, kakršen je, in se sreča z na-

mi. V Apostolskih delih izvemo o začetkih 

Cerkve in o delovanju Svetega Duha. V 

apostolskih pismih je v Kristusovi luči 

predstavljeno življenje ljudi z vsemi svojimi 

lepotami. V skrivnem Razodetju vnaprej 

vidimo konec časov.  
(KKC 124–127, 128–130,140) 
 

Jezus je vse, kar nam je Bog hotel poveda-

ti. Vsa Stara zaveza pripravlja učlovečenje 

Božjega Sina. Vse Božje obljube se v Je-

zusu izpolnijo. Biti kristjan pomeni vedno 

globlje se povezovati s Kristusovim življe-

njem. Za to je treba evangelije brati in ži-

veti. Madeleine Delbrêl pravi: »Po svoji 

Besedi nam Bog pove, kdo je in kaj hoče; 

to pove dokončno in to pove za vsak po-

samezen dan. Ko držimo v rokah svoj 

evangelij, bi morali pomisliti, da v njem 

prebiva Beseda, ki se hoče v nas učloveči-

ti, nas prevzeti, da na novo začnemo njeno 

življenje na novem kraju, v novem času, v 

novem človeškem okolju.« 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

ČIŠČENJE – »Gospod direktor, moja že-
na vas prisrčno pozdravlja in rada bi, da 
bi mi jutri dali dopust, ker načrtuje veliko 
čiščenje hiše.« – »Žal mi je, ne morem, 
ker imamo zdaj veliko naročil!« – »Naj-
lepša hvala, gospod direktor, vedel sem, 
da me ne boste razočarali.« 

 

Krščansko uboštvo pomeni,  
da dam ubogemu iz svojega,  

ne iz nepotrebnega,  
ampak tudi iz nujnega,  

kajti vem, da me on bogati.  
Ubogi pa me bogati,  
ker je Jezus dejal,  

da je v ubogem on sam. 
 

(papež Frančišek) 

 


