
 

 
 

Ko pa je nehal govoriti, je 
rekel Simonu: »Odrini na 

globoko in vrzite svoje 
mreže na lov!« Simon se je 
oglasil in mu rekel: »Uče-
nik, vso noč smo se trudili, 
pa nismo nič ujeli; toda na 

tvojo besedo bom vrgel 
mreže.« In ko so to storili, 

so zajeli veliko množino rib, 
da so se njih mreže trgale. 
Pomignili so tovarišem v 
drugem čolnu, naj jim pri-

dejo pomagat. Ti so prišli in 
napolnili so oba čolna, da 

sta se potapljala. Ko pa je to 
videl Simon Peter, je padel 
Jezusu k nogam in rekel: 
»Pojdi od mene, Gospod, 
ker sem grešen človek!« 

 

(Lk 5,4–8) 
 

 

VSI SMO RIBIČI NA GLOBOKEM 

 

Današnji evangelij v katerem Jezus stopi v Petrov 
čoln, iz njega uči in omogoči ulov (hrano), lahko do-
jemamo tudi v evharistični luči. Ali ni to čudovita po-
doba Cerkve z evharistijo v središču? Noč brezplo-
dnega truda se konča, ko evharistični Jezus stopi v 
čoln, da nas reši pogubljenja. Ločeni od Boga smo v 
rokah smrti, z Njim pa smo rešeni za življenje. 
Že zgled svetega arškega župnika Janeza Marije Vi-
anneyja, nam govori o nenadomestljivi vlogi duhovni-
ka pri evharistiji. Brez duhovnika ne bi bilo Jezusa v 
našem čolnu, ali drugače: svetega Rešnjega telesa 
ne bi bilo med nami. Vianneyjeve besede se glasijo: 
»Če bi ukinili zakrament duhovništva, ne bi imeli 
Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakelj? Duhovnik. 
Kdo je sprejel vašo dušo ob sprejemu v življenje? Du-
hovnik. Kdo jo hrani in ji daje moč za njeno potova-
nje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za prihod pred Boga, 
jo končno umije v krvi Jezusa Kristusa? Duhovnik … 
Če bi dobro razumeli, kaj je duhovnik v svetu, bi umrli, 
vendar ne zaradi strahu, marveč zaradi ljubezni … 
Pustite župnijo dvajset let brez duhovnika in ljudje bo-
do častili živali … Duhovnik ni duhovnik zaradi sebe, 
temveč zaradi vas.« Jezusovo naročilo Petru v evan-
geljskem odlomku tako velja tudi slehernemu duhov-
niku: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi« (Lk 5,10). »Lo-
viti« pomeni pomagati ljudem priti v poživljajoči odnos 
s Kristusom. Duhovnik je predvsem učitelj vere: naj-
prej s pričevanjem, šele nato s poučevanjem. Pričeva-
lec pa je, ko verniki in drugi ob njem začutijo, da ni 
sam »v čolnu« življenja, ampak da je z njim vstali Go-
spod, da se Nanj zanaša, da vodi ter usmerja samo k 
Njemu in da po njem deluje sam Vstali.  
Ker pa je duhovnikov iz leta v leto manj, je pomembno dejstvo, da smo pa vsi krščeni na svoj 
način »pri krstu postali deležni Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe in izvr-
šujejo svoj delež poslanstva celotnega krščanskega ljudstva v Cerkvi in v svetu.« (C 31) Zato 
je prav, da verni laiki, velikodušno in ob primerni usposobljenosti prevzemajo v občestvih 
tiste naloge, ki niso bistveno vezane na službeno duhovništvo. 
Če smo v čolnu skupaj s Kristusom, brez strahu odrinimo na globoko in zaupajmo Njegovim 
besedam, ki nam kliče: »Ne boj se!«   

Po: radio.ognjisce.si,  feb. 2010 
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Svete maše: 

5. NEDELJA 

MED LETOM 

                     6.2. 
Sv.Pavel Miki in drugi 

japonski mučenci 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Mima in Stane Vodopivec, Trnje 39, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +i Kovač, Palčje 58 

Ponedeljek      7.2. 
Sv. Rihard, kralj 

Sv.Pavel 
Palčje 

15h pogreb: +Zorana Kristan, Trnje 81 
17,30 V dober namen 

Torek              8.2. 
Sv.J ožefina Bakhita, s. 

Zagorje   7h +i Trebec, Zagorje 85, obletna 

Sreda             9.2. 
Sv. Apolonija, d. muč. 

Klenik 17,30 +i Mokrinovi, Klenik 34, obletna 

Četrtek           10.2. 
Sv. Sholastika, redov. 

Juršče 

Zagorje 
16h V dober namen 

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                11.2. 

Lurška Mati Božja Zagorje 
17,30 +Jedokija Fatur, Drskovče 1, dar. Parje 22, obl. 

 +Marija Škrlj, dar. Parje 25 

Sobota             12.2. 
Sv.Humbelina, redov. 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +i Kodre, Parje 22 

+i starši Fatur in +i Lado, Jože in Marija, Dr.1,d.Selce 

. NEDELJA 

MED LETOM 

                      13.2. 
Sv.Jordan Saški, red. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Zorana Kristan, Trnje 81, zadušna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

14,30 Sv.krst: Gabrijel Polh 
 

- VEROUK: V ponedeljek in torek odpade. 
- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek, 10.2. ob 19h v cerkvi. 
- SEJA ŽPS Trnje bo v petek, 11.2. ob 19h v župnišču. Vsi člani lepo vabljeni! 
- Na ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA vabijo osmošolce in devetošolce na infor-
mativna dneva v petek, 11. februarja ob 9h in 15h ter v soboto, 12. februarja ob 
9h. Na strani www.sgv.si bodo objavljene povezave za spletni obisk v živo in 
ostale informacije. 
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA IN JEGLIČEV DOM v Šentvidu v Ljublja-
ni vabita osmošolce in devetošolce na informativna dneva na daljavo v petek, 
11. februarja ob 9h  in 15h in v soboto, 12. februarja ob 9h. Vabljeni vsi, ki se 
odločate o vpisu na srednje šole in imate med možnimi izbirami tudi katoliško šo-
lo. Več informacij najdete na spletni strani gimnazije: stanislav.si. 
- KATOLIŠKI INŠTITUT – FAKULTETA ZA PRAVO IN POSLOVNE VEDE v 
Ljubljani, Krekov trg 1, vabi k vpisu vse, ki vas zanima ta študij. Za podrobnosti si 
preberite na plakatu na oglasni deski, na razpolago je tudi nekaj letakov. Dodatne 
informacije lahko dobite na spletni strani www.katoliski-institut.si. 
 

Bog je vsakemu človeku dal starše, da ga varujejo, branijo, hranijo in vzgajajo. 

Oče in mati morata biti otrokom močna opora. To pa bosta, če bosta sama 

dovolj krepostna in dobro vzgojena.                   Danijel Halas 

http://www.sgv.si/


 
 

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu:  
»Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« (Lk 5,4) 

RIBIČI 
 

Jutro je odprlo vrata v sončni dan 
in nas našlo med vsakdanjimi opravili,  
kjer razpenjamo načrte in krpamo upanje. 
 

Če bi imeli pogum vreči mreže na Besedo,  
bi bili nagrajeni z darovi duhovnega obilja,  
bili bi spravljeni s seboj in svetom,  
in pripravljeni biti ob pravem času na pravem mestu. 
 

Vemo, da moramo odriniti na globoko,  
v čiste vode življenja s Tvojo milostjo,  
kjer na kristalni gladini Resnice  
lahko vprašamo svojo podobo: Kdo sem? 
 

Soočenje s seboj šele ob Tvojem odpuščajočem pogledu 
znova dviguje oči v smiselnost bivanja. 
In nam iz zastonjske Ljubezni  
podarja osmišljeno življenje. 
 B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe 

 

Spoštovanje v zakonu 
 

   Medsebojno spoštovanje je prva 
naloga ljubezni. Dejstvo je, da o dru-
gi osebi ne vemo ničesar. Osnovna 
drža, ki jo moramo zavzeti pred ne-
znanim, takoj ko stopamo v zvezo je, 
da: ne predpostavljamo, nimamo 
predsodkov, ne posegamo s samo-
voljnimi razlagami v svet drugega. In 
iz spoštovanja se bo rodilo, spreje-
manje drugega takega, kot je. 
    Spoštovanje ni strah. Spoštovanje 
je drža, ki nam omogoči, da osebo 
vidimo tako, kot je. Z drugimi bese-
dami: spoštovanje je sposobnost, 
zavedati se in z naklonjenostjo spre-
jeti edinstvenost zakonca. 
   Zakonska zveza bo zdrava, če bo 
vsak zakonec spoštoval in varoval 
integriteto in individualnost drugega. 
Brez spoštovanja ljubljene osebe se 

lahko ljubezen izrodi v posedovanje 
in nadvlado. 
   Spoštovati drugega pomeni ravnati 
previdno in obzirno, da ga ne ranimo 
in da ne vdremo v posvečeno sveti-
šče njegovih želja. Spoštovati po-
meni razumeti, da ima drugi lastno 
osebnost, in ne zahtevati, da se na 
vsak način v vsem prilagodi mojemu 
načinu življenja. 
   Spoštovati pomeni biti iskren z 
drugim, mu brezpogojno na stežaj 
odpreti vrata pozornosti in vdanosti; 
opreti se drug na drugega, da bi 
skupaj rasla in se razvijala, si priza-
devati za skupne cilje, deliti si sanje 
in odgovornosti. 

 

Po: Srečen zakon 

 



9. februar 
APOLONIJA 

 

Devica Apolonija je živela v prvi polovici 
3. stoletja v Aleksandriji. Najbrž je delovala 
kot diakonisa, kot moremo sklepati iz pisma 
o preganjanju kristjanov v Aleksandriji, ki ga 
je od tam poslal škof Dionizij v Antiohijo. V 
pismu škof poroča o mučeniški smrti mno-
gih aleksandrijskih kristjanov, med katerimi 
je bila tudi Apolonija. To preganjanje je tudi 
grozljiva slika o tem, kako ljudje izgubijo 
razsodnost in podivjajo. Razvnete poganske 
množice so s svojo podžgano praznover-
nostjo najprej zgrabile nekega starčka in ga 
z raznimi mukami silile, naj govori brezbož-
ne besede. Ko tega ni hotel, so ga odvlekli v 
predmestje in ga pobili s kamenjem. Enako 
so storili z neko verno ženo Kvinto. Potem 
so navalili na hiše vernikov. Kogar je kdo 
poznal v soseščini, da je kristjan, so ga na-
padli, odgnali, oropali: kar je bilo dragoce-
nejšega, so si prilastili, drugo pa so razme-
tali in na ulicah zažgali.  Takrat so, beremo 
v tem poročilu, zgrabili tudi vsega občudo-
vanja vredno starejšo devico Apolonijo in ji z 
udarci po čeljustih izbili vse zobe. Pred 
mestom so naložili grmado in ji pretili, da jo 
živo sežgejo, če ne bo za njimi ponovila 
brezbožnih besed. Ko si je izprosila trenutek 
in so jo izpustili iz rok, je sama urno skočila 
v ogenj in zgorela. Dionizij poroča še o dru-
gih mučenjih in zaključuje: »Nikjer nismo 
mogli hoditi, ker so zmeraj in povsod vsi kri-
čali, da je treba vsakega, ki ne bo vzklikal 
bogokletnih besed, takoj vreči na ogenj.« 

 
 

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 
 

Nas Sveto pismo vodi na pot do sreče? 
 

Toliko bomo srečni, kolikor bomo zau-

pali Jezusovim besedam v »blagrih«.  
(KKC 1716–1717) 
 

Evangelij je voščilo sreče za vse ljudi, 

ki želijo hoditi po Božjih poteh. Pred-

vsem v blagrih je Jezus konkretno po-

kazal, da neskončni blagoslov temelji 

na tem, da sledimo njegovemu živ-

ljenjskemu stilu in s čistim srcem 

iščemo mir. 
 

   
 

Kako nam Bog pomaga, da postanemo 

svobodni ljudje? 
 

Kristus nas želi »oprostiti za svobodo« 

(Gal 5,1) in narediti sposobne za brat-

sko ljubezen. Zato nam je podaril Sve-

tega Duha, ki nas vodi k svobodi in ne-

odvisnosti od posvetnih moči in nas 

opogumlja ter krepi za življenje v lju-

bezni in odgovornosti.  
(KKC 1739–1742, 1748) 
 

Čim več grešimo, tem bolj mislimo 

sami nase in toliko slabše se moremo 

svobodno razvijati. Grehi nam onemo-

gočajo delati dobro in živeti v ljubezni. 

Sveti Duh, ki je izlit v naša srca, nam 

podarja srce, ki je izpolnjeno z ljubez-

nijo do Boga in ljudi. Svetega Duha 

zaznavamo kot moč, ki nas vodi k no-

tranji svobodi in nas odpira za ljubezen 

ter oblikuje za vedno boljše orodje do-

brote in ljubezni. 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

DIREKTOR – Direktor podjetja pri-
de iz službe domov. Žena:  »Jože, 
zakaj pa si tako potrt?« – »Ah, dra-
ga. Za šalo sem šel delat sprejemni 
test za naše nove vajence. Rečem 
ti, hvala Bogu, da sem že direktor.« 
 


