
 

 
 

»Resnično, povem vam: 

Kar koli boste  

zavezali na zemlji,  

bo zavezano v nebesih, 

in kar koli boste  

razvezali na zemlji,  

bo razvezano v nebesih. 

Povem vam tudi:  

Ako se na zemlji  

dva izmed vas zedinita  

v kateri koli prošnji,  

jima bo vse storil moj Oče, 

ki je v nebesih.  

Kajti, kjer sta dva ali so trije 

zbrani v mojem imenu,  

tam sem jaz  

sredi med njimi.« 
 

(Mt 18,19–20) 
 

 

USPEŠNO UČI, KDOR ZGLEDNO ŽIVI 

 

 V današnjem evangeliju nam Jezus priporoča nalogo 
bratskega svarjenja. Če vidimo, da je kdo zašel na na-
pačno pot, je naša dolžnost, da ga opomnimo in posva-
rimo. Ta naloga pa je po svoje zelo tvegana. Če Jezusa 
prav razumemo, uvidimo, da nekoga lahko opomnimo le 
tedaj, če se sami zvesto držimo njegovih smernic za ži-
vljenje. Bratsko svarjenje ne sme postati farizejska hinav-
ščina: drugim znamo dajati lepe nauke, sami pa živimo 
čisto drugače od tega, kar govorimo in priporočamo. 
 Naloga, kar dolžnost bratskega svarjenja je določena 
zlasti staršem, ki jim ne sme biti vseeno za njihove otro-
ke, zlasti odraščajoče. Pokojni koprski škof Janez Jenko 
je v svojem nagovoru med birmanjem uporabil slikovito 
primero iz otroških let, ki se mu je vtisnila v spomin. Izha-
jal je iz kmečkega okolja na Gorenjskem. »Ko sem bil 
otrok,« je dejal, »smo pri nas doma vsako leto imeli kokljo 
s piščanci. Koklja se je s svojimi piščanci sprehajala okoli 
hiše. Ko se je na nebu prikazal orel, je svareče zapiskala 
in piščanci so prihiteli v zavetje njenih peruti. Tako je skr-
bela zanje. Danes pa se mnogi starši ne zmenijo, kje je 
njihov otrok, ki je morda v nevarnosti.« 
 Seveda to svarjenje v družinah ne sme postati nekak-
šna policijska kontrola, ampak mora biti ljubezniva odpr-
tost za pogovor. Prav tega je po naših družinah premalo. 
Družine so razbite zaradi dela in le malo časa so vsi njeni 
člani skupaj. Morda le ob večerih in ob koncu tedna, do-
kler otroci ne odrastejo. Zapoved posvečevati nedeljo 
med prvimi dolžnostmi dandanes vključuje to, da bi bili 
člani družine več časa skupaj, da bi se med seboj kaj po-
govorili; pa tudi, da bi v krščanskih družinah navezali skupen pogovor z Bogom, družinsko mo-
litev. Krivda, da je pogovora v družinah premalo, je pri starših in pri otrocih. Otroci, zlasti odra-
ščajoči, mislijo, da so starši »nemogoči tečneži«, ki ničesar ne razumejo, starši pa si morda 
prevečkrat predstavljajo, da otroci niso sposobni zrelega pogovora. Do njih se obnašajo vzvi-
šeno in zahtevajo stvari, za katere se sami ne zmenijo. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

23. NEDELJA 

MED LETOM 

- ANGELSKA 

                     6.9. 
Sv. Zaharija, prerok 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Frančiška in vsi +i Rebec, Trnje 51, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Emilija Rotar, Palčje 30, 1. obletnica 

Ponedeljek      7.9. 
Sv.Marko Križevčan,m 

Palčje 
19h +Pavla in Anton Rebec in +Janez Čeligoj, Palčje 48 

 +i Tomšič in Špilar, Palčje 7 obletna 

Torek            8.9. 
Marijino rojstvo 

Trnje 

Zagorje 
18h +Sebastijan Perenič, Klenik 2/a, dar. Domen 

19,30 Za zdravo pamet vsem ljudem, N.N. 

Sreda             9.9. 
Sv. Peter Klaver, mis. 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           10.9. 
Sv.Nikolaj Tolentinski 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Miroslav Žužek, Juršče 92, obletna 

19h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             11.9. 
Sv.Prot in Hijacint,m. 

Zagorje 
19h +i Valenčič, Kilovče 10, obletna 

 +Silvo in Milka Zadel, Zagorje 102/a, obletna 

Sobota            12.9. 
Marijino ime 

Juršče 

Zagorje 

13h Za srečen zakon, Juršče 69 

 19h +Milka Štavar, Zagorje 36, obletna 

24. NEDELJA 

MED LETOM 

                     13.9. 
Sv.Janez Zlatousti,c.u 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Molitvena ura za duhovne poklice 
  9h +Tatjana in Milena Spetič, Pivka, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h+Angela in Ludvik Sedmak, Juršče 25, obletna 

15h Molitvena ura za duhovne poklice 
 
- TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE začenjamo z današnjim dnem V ta 
namen vabim, da se pol ure pred vsako mašo zberemo in molimo rožni venec v ta 
namen. Pripravljeni so uvodi za vsako desetko, ki nam bodo pomagali, da se bo-
mo vanjo lažje in lepše poglobili. Če želite, se lahko na podružnicah tudi sami 
zberete za to molitev (kot za šmarnice ali v oktobru za običajni rožni venec). Do-
govorite se za primerno uro. 
Prihodnjo nedeljo – 13.9. – je škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Načrto-
van je bil za 4. Velikonočno nedeljo, a zaradi koronavirusa ga ni bilo mogoče iz-
peljati. Zato so ga prestavili na omenjeni datum. Vsaj na ta dan ste vsi lepo vab-
ljeni k molitvi, da bi nam Bog naklonil novih duhovnih poklicev, ker »je žetev res 
veliko, delavcev pa vedno manj« in da bi se poklicani velikodušno odzvali. 
- ZAČASNI URNIK VEROUKA v Zagorju: 

skupina dan ura kje 

1. razred torek 15,35 v župnišču 

2. razred torek 14,30 v župnišču 

3. razred torek 15,20 v šoli 

4. razred četrtek 16,00 v župnišču 

5. razred torek 14,15 v šoli 

6. razred četrtek 17,05 v župnišču 

7.- 9. razred petek 17,45 v župnišču 



 
 

Urnik v Trnju bo objavljen prihodnjo nedeljo. 
- LITURGIČNE ZVEZKE za veroučno leto 2020/21 ste starši, ki ste bili včeraj v 
Zagorju na sestanku, že prejeli, ostali jih lahko vzamete danes. Namenjeni so 
vsem do 8.razreda. Cena tega zvezka je 2,90 €.  
- VEROUČNI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI, ki ste jih Trnjani naročili v knji-
garni Sponkica v Pivki, vas že čakajo, da jih pridete iskat. 
- Namesto VEROUKA bo ta teden SPOVED za vse skupine od 4. razreda dalje: 
v Trnju v ponedeljek ob 17h in v torek ob 16,30. Kdaj ste na vrsti, vam bo pove-
dala gospa Marta. – V Zagorju bo v petek ob 17h 4. in 6. razred, ob 18h ostali. 
- KATEHETSKO NEDELJO bomo obhajali prihodnjo nedeljo. Šolarji, prinesite 
svoje šolske in veroučne torbe k blagoslovu. 
- OKLICI v Trnju: Djak Anto – Šajn Ines. 
- NAMESTO ROŽ ob pogrebu +Leopolde Zadel je hči Magda iz Klenika darova-
la za misijone. Bog povrni in pokojni mami naj dá uživati večno veselje v nebesih! 
 

»Če tvoj brat greši,  
pojdi in ga posvari na štiri oči.  
Če te posluša, si pridobil svojega brata.« 

Mt 18,15 

Drugega skorajda ni slišati: »Glej, 

imam kup napak, ampak eno dobro 

lastnost pa imam: vse povem v 

obraz.« 

Toda zelo redko najdeš koga, ki ima 

toliko poguma, da naravnost opomni 

brata, ki ravna  napačno. Pravzaprav 

je to skoraj nemogoče.  

Govoriti za hrbtom je najbolj razšir-

jen šport. V vseh okoljih. Tudi krščan-

skih. Da ne govorimo o cerkvenih: zakri-

stije, samostani, kurije ... 

V prvih stoletjih Cerkve je bratsko 

opominjanje štelo med zadostilna dela 

ljubezni. 

»Po krivici sem slabo ravnal z ne-

kim revežem. Jutri bom šel k tistemu 

kristjanu, ki se ne obnaša lepo, in ga z 

ljubeznijo, vendar odkrito opomnil.« 

To prakso bi morali znova uvesti: 

»Izgubil sem potrpljenje s kolegi. Jutri 

bom šel k tistemu kristjanu, k tistemu 

župniku, k tistemu svojemu sorodni-

ku, k tisti redovnici, ki se ne obnašajo  

lepo, in jih opomnil.« 

Tako bi se izognili, med drugim, 

mnogim spovedim, ki jih ljudje opra-

vijo samo zato, da jih opravijo, in 

ravno tolikim obhajilom, ki jih prej-

mejo s preveč lahkim srcem. 
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
 
 

 
 
 
 

Človeka ne naredijo  
svetega in pravičnega  

globokoumne razprave,  
ampak krepostno življenje,  

zaradi katerega je ljub Bogu. 
(Tomaž Kempčan) 

 

Sanjal sem, da je življenje radost,  
vstal sem in videl,  

da je življenje služenje;  
služil sem in videl,  

da je v služenju radost. 
(indijanska pesem) 

 



9. september 
PETER KLAVER 

 

Peter Klaver je skoraj štirideset let deloval 
med črnskimi sužnji v pristaniškem mestu 
Cartagena de Indias (v današnji Kolumbiji), 
kamor so jih dovažali iz Afrike, vklenjene in 
sestradane, do konca ponižane. Bil je njihov 
prijatelj, tolažnik in pomočnik ter duhovni 
oče. V teh letih je krstil okoli 300.000 teh 
nesrečnih ljudi. Sicer pa se je rodil 1580 v 
preprosti kmečki družini na severu Španije. 
Pri krstu je dobil ime Juan Pedro. Nadarjeni 
deček je šel v šole in kmalu se je posvetil 
bogoslovnemu študiju. Ko mu je bilo 22 let, 
je zaprosil za sprejem v jezuitski red. Med 
pripravo na redovno življenje je bil nekaj ča-
sa na otoku Mallorca, kjer je spoznal svetni-
škega osemdesetletnega redovnika, zavod-
skega vratarja brata Alfonza Rodrigueza. Pri 
tridesetih letih je odpotoval v Ameriko, da bi 
deloval kot misijonar med črnskimi sužnji. 
Na ta svoj apostolat se je pripravljal z boga-
tim duhovnim življenjem in z vso ponižnos-
tjo. Na prigovarjanje očeta Alonsa Sandova-
la, apostola črnskih sužnjev, se je leta 1616 
dal posvetiti v duhovnika, da bi lahko svojim 
varovancem nudil tudi duhovno pomoč. Od 
prvega dne, ko se je na lastne oči prepričal 
o strašni bedi črncev, se je dela lotil s tako 
požrtvovalnostjo, da so se mu prijatelji čudi-
li, črnci pa so ga vzljubili in spoštovali. Zanje 
je dobil cerkev v mestu in belce, ki so ugo-
varjali, da že ne bodo v cerkvi skupaj z 
»umazanimi črnci«, zavrnil, da imajo črnci v 
cerkvi enake pravice kot njihovi gospodarji. 
Umrl je 8. septembra 1654. Za svetnika je 
bil razglašen leta 1888.  
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Družinska sreča je v veliki meri odvisna  
od medsebojne hvaležnosti. 

(Leon-Joseph Suenens) 

 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kakšno mesto ima družina v Božjem 

načrtu? 
 

Mož in žena, ki sta poročena, sestav-

ljata skupaj s svojimi otroki družino. 

Bog hoče, da se otroci, kolikor je to 

mogoče, rodijo iz ljubezni staršev. 

Otroci, ki so zaupani varstvu in skr-

bi svojih staršev, imajo enako dosto-

janstvo kot njihovi starši. 
(KKC 2201–2206, 2249) 

 

Bog sam je v svoji globini občestvo. 

Kar zadeva ljudi, je družina verna slika 

občestva. Družina je edinstvena šola 

popolnih odnosov, ki omogočajo ži-

vljenje. Otroci nikjer drugje ne odra-

ščajo bolje kot v celoviti družini, v ka-

teri se živi v prisrčni naklonjenosti, v 

vzajemnem spoštovanju in v medse-

bojni odgovornosti. Končno raste v 

družini tudi vera; družina je, tako pravi 

Cerkev, Cerkev v malem, »domača 

Cerkev«; moč njenega sijaja naj bi po-

vabila druge v občestvo vere, ljubezni 

in upanja. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
»Pa saj sem vam rekel, da pri urejanju okolice  

ne poslušajte sina, ampak mene.« 
 


