
 

 
 

Janez je bil oblečen  

v kameljo dlako in imel  

usnjen pas okoli ledij.  
Jedel je kobilice in divji 

med. Oznanjal je: »Za menoj 

pride močnejši od mene  

in jaz nisem vreden,  
da bi se sklônil pred njim  

in mu odvezal  

jermen njegovih sandal.  
Jaz sem vas krstil z vodo,  

on pa vas bo krstil  

s Svetim Duhom.«« 
 

(Mr 1,6–8) 
 

 

NEKAJ, KAR JE VIŠJE 

 

 Četudi stojimo pod mogočno goro in se za-
zremo proti njenemu vrhu, naš pogled ne za-
jema zgolj nekaj najbližjih skal ali celo vrhov, 
temveč tudi vsaj kanček neba, nekaj kar je viš-
je od samega vrha.  
 Evangelij današnje nedelje pove nekaj po-
dobnega. Jezus, ki je pomešan med Janezo-
vimi poslušalci in je na prvi pogled enak dru-
gim, je v resnici višji od njih in jih vse presega.  
 Ljudje so bili vedno grešni. Vedno so tudi 
čutili potrebo po spreobračanju. V vseh časih 
so se pojavljali preroki, ki so človeštvo, po-
greznjeno v telesnost in uživaštvo, klicali k 
svetosti. 
 Nekaj takega opažamo tudi danes. Vse več 
ljudi je naveličanih lova za telesnimi užitki. Ne 
verjamejo v srečo, ki jo obljubljajo preroki 
spolnosti, drog in zabave. Lačni postajajo ne-
česa višjega, kar bi jim nahranilo dušo. V 
stvarstvu slutijo neko duhovnost in svetost. Za-
to se na knjižnem trgu pa tudi na spletu ponuja 
vse več branja, ki razpravlja o ponotranjenju, o 
duhovnosti in celo svetosti. Prav tako se ponu-
ja vse več izvedencev – menda prihajajo od 

drugod – ki so  nas pripravljeni v to duhovnost uvajati. 
 Opažamo pa, da se omenjeni izvedenci v večini primerov ne navdihujejo ob 
krščanstvu. Ne priznavajo osebnega Boga. Stvarem pripisujejo svetost, ki naj 
bi jo imeli v sebi. Mi pa smo prepričani, da ima vsaka duhovnost in svetost iz-
vor le v osebnem Bogu. Stvari so enake nam ali pa nižje od nas. Naj jih ima-
mo še za tako svete, nobeni od njih nismo odgovorni in nobena nam ne more 
dati, česar nima. Edino osebni Bog nas presega ter nas po poti pokore in 
spreobračanja čisti ter dviga v svoje višine. Te pa so daleč nad vsem ostalim. 

Po: F. Cerar 
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Svete maše: 

2. ADVENTNA 

NEDELJA 
                     6.12. 
Sv. Miklavž, škof 

Klenik 

Zagorje 

 

  9h Obhajilo pred vrati 

10h Za vse župljane obeh župnij  
Po maši obhajilo vernikov na vratih 

Ponedeljek      7.12. 
Sv. Ambrož, škof, c.u. 

Zagorje 17,30 V dober namen, Palčje 24/A 

Torek              8.12. 
BREZMADEŽNA 

Zagorje 17,30 Za duhovne in misijonske poklice, d. Klenik N.N. 

Sreda             9.12. 
Sv.Peter Roureir, r.u. 

Zagorje 17,30 +Angela Šabec, Zagorje 99, obletna 

Četrtek           10.12. 
Loretska Mati Božja 

Zagorje 17,30 +Franc in Marija Smrdel, Klenik 6, obletna 

Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             12.12. 
Sv, Damaz I., papež 

Zagorje 17,30 +Frančiška in Janez Čelhar, Petel.16, dar. Knež. 2 

Sobota            13.12. 
Guadalupska dev.Mar. 

Zagorje 
17,30 +Aljoša Možina, Drskovče 7 

 +Stana in Katarina Volk, Parje 11, obletna 

3. ADVENTNA 

NEDELJA 
                     14.12. 
Sv.Lucija, dev.,mučen. 

Klenik 

Zagorje 

 

  9h Obhajilo pred vrati 

10h Za vse župljane obeh župnij 

Po maši obhajilo vernikov na vratih 

- ADVENT in »VESELI DECEMBER«: Stopamo v drugi teden priprave na Jezu-
sov prihod. Veselimo se ne zaradi bučnega veselja, ki ga prinašajo razne zabave 
(ki jih naj ne bi bilo letos zaradi korone), ampak ker prihaja Tisti, ki prinaša resnič-
no veselje – Emanuel – Bog z nami. Če naj pride tudi k nam, v naša srca, se mo-
ramo na njegov prihod pripraviti. K temu nas kliče danes adventni klicar – Janez 
Krstnik. Na to pot nas vabijo in spominjajo naši adventni venčki s štirimi svečkami, 
ki prinašajo vedno več svetlobe, če se ob njih zbiramo k molitvi; če opravljamo 
dobra dela, h katerim nas vabi tudi današnji godovnjak sv. Nikolaj – Miklavž. Ma-
rija, katere slovesni praznik Brezmadežnega spočetja bomo obhajali v torek, 
nas tudi vabi, da si očistimo svoja srca z dobro spovedjo. Če bomo vse to delali 
v tem adventnem času, potem se bo v naših srcih naselilo resnično veselje in tisti 
mir, ki ga svet ne more dati z bučnim veseljačenjem. Odprimo torej svoja srca 
Rešitelju, ki prihaja k nam kot skromen, ponižen in nebogljen otrok, da se ga ne bi 
bali. 
 Da bi to zmogli, smo vam tudi v teh korona časih pripravili možnost sprave z 
Njim v dobri sv. spovedi. 

- ADVENTNO SPOVEDOVANJE 
3. adventna nedelja – 13. december 
 - od 13. do 15. ure 

Pivka g. Zdenko Štrukelj 

Šmihel g. Niko Štrancar 

Košana g. Marjan Škvarč 

 
4. adventna nedelja – 20. december 
 - od 13. do 15. ure 

Pivka g. Niko Štrancar 

Zagorje g. Zdenko Štrukelj 

Trnje g. Marjan Škvarč 
 



 
 

Spoved bo v zakristiji. Čakate pred cerkvijo, (v Zagorju pred 
zakristijo). Duhovnik vas pride iskat na vrata cerkve (ali zakri-
stije), nato je spoved in obhajilo. Pokoro zmolite doma. 
 

Če kdo ne bo mogel opraviti sv.spovedi na zgoraj določen dan, lahko pokliče po 
telefonu in se dogovorimo za drugi dan, uro in kraj: g.Marjan Škvarč GSM 
041/906 242; g.Niko Štrancar GSM 041/377 223; g. Zdenko Štrukelj GSM 
031/554 242.  Lahko tudi v Slavino g.Jože Jakopič GSM 031/881 419 ali v Postoj-
no g.dekan Jože Koren GSM 041/379 468 in g.Bogomir Trošt GSM 041/509 240. 
- ZAHVALJUJEM SE vsem, ki ste mi voščili ob 80-letnici in godu in za vsa vaša 
obilna darila. Bog vam povrni! Priporočam pa se vam v molitev, da bi z Božjo po-
močjo lahko še kaj dobrega storil za obe župniji! 
- DOMAČE BOGOSLUŽJE prilagam v elektronski obliki tudi tem oznanilom. Upo-
rabite jih, da se bolje in lepše povežete z Bogom in med seboj. 
- KNJIŽICA: VSAK DAN EN KORAK – vodnik za potovanje skozi adventni čas 
2020 – še nekaj izvodov je brezplačno na mizici za tisk v Zagorju. Vzemite si. 
- ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA vabi osnovnošolce in njihove starše, pa tudi 
vse zainteresirane vabi na dan odprtih vrat v soboto, 12. 12. 2020, ob 9. uri. 
Na daljavo bomo predstavili šolo in dijaški dom. Dogodek bo potekal v živo preko 
videokonference zoom, tako da boste lahko zastavljali tudi vprašanja. Na strani 
šole https://www.sgv.si/ bo objavljena povezava na zoom in povezava na sprem-
ljanje videa v živo preko arnes video portala.  Lepo vabljeni. 
- LUČ MIRU IZ BETLEHEMA tudi v teh čudnih časih s sporočilom miru in upanja 
prihaja med nas. Postojnski skavti bi v vaši župniji Luč delili v nedeljo, 20. de-
cembra 2020, v dopoldanskem času.  
Kot vsako leto je tudi letos akcija dobrodelna.  
Zaradi trenutne epidemiološke slike bo deljenje plamena letos potekalo precej 
drugače, vseeno pa si želimo, da plamen predvsem v teh časih doseže čim več 
ljudi. Več v prihodnjih oznanilih. 
 

Tega, ljubi, ne smete prezreti:  

 
 

 

kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan. 

pred Gospodom je en dan  2 Pt 3,8 
 

 

Bog nima na roki naše zapestne ure in na 
pisalni mizi našega koledarja. To nas 

spravlja v zadrego in nam povzroča veli-

ke težave. Prosimo in bi radi bili uslišani 

v času, kakor ga pojmujemo mi. 
»Že toliko časa prosim za tega bolnega 

otroka, Bog pa me ne usliši.«  

»Kako dolgo že prosiš?«  
»Tri leta.«  

Tri leta ... Zelo dolgo obdobje za nas. Le 

tren za Boga. Še manj, pravzaprav nič. 
Kajti njemu ne minevajo dnevi drug za 

drugim; objema jih vse z enim samim 

pogledom.  
Ko zemlja še ni prišla iz teme niča, je 

Bog že imel pred seboj vse ljudi, vsakega 

posebej, od prvega do poslednjega. 

»In?«  
»In mogoče je Bog tvojo molitev uslišal 

že pred tremi, pred desetimi, pred tisoč 

leti.«  
»Ni se lahko sporazumevati s takšnim 

Bogom!«  

»Seveda, ker je Bog in ne človek. Toda z 
Bogom je tako ali pa ni Bog.«  



7. december 
AMBROŽ 

 

Rodil se je 339 v Trieru (današnja Nemči-
ja), kjer je bil njegov oče vodja pretorijanske 
prefekture za rimsko provinco Galijo. Mati je 
bila zgledna krščanska žena, ki se je po 
moževi zgodnji smrti s tremi otroki vrnila v 
Rim. Tam je Ambrož uspešno končal retor-
ske in pravne nauke, nato pa se je posvetil 
državniški službi v Milanu, kjer ga je kot pri-
pravnika na prejem svetega krsta doletelo 
»plebiscitno« imenovanje za škofa. Ko je 
postal škof, je bilo njegovo prvo dejanje, da 
je svoje veliko premoženje razdelil ubogim, 
ki jim je ostal skrben oče do smrti. Njegova 
druga skrb pa je bila, da se je temeljito izo-
brazil v bogoslovnih naukih, predvsem po 
študiju Svetega pisma in cerkvenih očetov. 
Bil je zelo učljiv in ponižnega srca, zato je 
naglo napredoval. Svoja spoznanja je po-
sredoval vernikom v odličnih pridigah. Pri-
zadeval si je za neodvisnost Cerkve od 
svetne oblasti.  Sicer pa je pomembno vlogo 
odigral tudi kot bogoslovni pisatelj in obliko-
valec zahodne pobožnosti. V bogoslužje je 
vpeljal ljudsko petje in sam je napisal več 
himen in pesmi, preprostih po jeziku in obli-
ki, ter jih sam tudi uglasbil. Zapustil je boga-
to zbirko bogoslovnih spisov, pridig in pi-
sem. Bil je goreč apostol socialne pravično-
sti. Vse življenje je bil na strani ubogih, kate-
rim je razdajal svoje imetje, bogate je svaril 
pred sebičnostjo in pohlepnostjo. Umrl je le-
ta 397. Od 11. stoletja naprej se njegov god 
praznuje 7. decembra.  

 

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 

 
 

Če hočemo imeti Boga po svoji meri, v do-

segu naših predstav, si ga moramo ustvariti. 

Ampak kaj bomo potem počeli z bogom, ki 
ni Bog?  

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 
 
 

 
 

SVETI MIKLAVŽ nas s svojim zaupanjem v Boga in 

svojo darežljivostjo vabi, da bi tudi vsi mi bili polni 

zaupanja v Jezusa ter po njegovem zgledu širili do-

bro med sošolce, prijatelje in vse druge ljudi. Naj 

bodo ti decembrski dnevi priložnost, da vsaj kaki 

osebi (potrebni pomoči) polepšamo dan z drobno 

pozornostjo; vseeno, ali je to drobno darilce ali do-

bro delo. 
A.K. 

 

 
Druga svečka na adventen vencu je za-
žarela. Vabi nas k pokori, k temeljnim 

spremembam v našem življenju. Kakor 

je k temu klical Janez Krstnik, nas kli-

če tudi ta adventni čas. Če smo šli k 
spovedi ali zmolili nekaj očenašev ali 

zdravamarij, še namreč nismo vsega 

opravili. Jezus nas uči, da je prava po-
kora (h kateri je klical že Janez) čisto 

nekaj drugega. Je notranja preobrazba, 

ki poteka skozi vse življenje. Advent je 
čas, ko lahko v zbranosti ob venčku 

več razmislimo o tem, na kak način se 

lahko te preobrazbe lotimo danes, tu-

kaj, sedaj. Naj ne ostane le v mislih, 
temveč naj že v tem adventnem času 

preide v dejanja. AK 

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

CIGARETE – Zdravnik: »Slabo izgleda-
te. Pred enim mesecem sem vam rekel, 
da pokadite samo pet cigaret na dan.« – 
Pacient: »Tega sem se držal, toda prej 
nisem nikoli kadil.« 
 


