
 

 
 

V templju je našel prodajalce 

volov, ovc in golobov  

ter menjalce denarja,  

ki so sedeli tam.  

In iz vrvi je spletel bič  

ter vse izgnal iz templja  

z ovcami in voli vred. Me-

njalcem je raztresel denar 

in prevrnil mize,  

prodajalcem golobov  

pa rekel:  

»Spravite proč vse to  

in iz hiše mojega Očeta  

ne delajte tržnice!« 
 

(Jn 2,14–16) 
 

 

KAKOR PROMETNI ZNAKI NA NAŠI POTI 
 

 Sodobni človek je še bolj kot ljudje v prejšnjih časih na-
gnjen k temu, da mu vse v življenju teče brez napora. Toda 
bolje kot se mu godi, manj je miren in srečen. Življenja ne 
gradi na pravem temelju. Hoče si graditi srečo brez Boga, 
hoditi hoče po široki cesti, ki po Jezusovih besedah in iz-
kušnjah zgodovine vodi v pogubo. Če prebiramo Staro za-
vezo, vidimo: če so bili Judje zvesti sinajski zavezi, če so 
se držali Božjih zapovedi, je bilo življenje naroda srečno, 
Bog je bil z njimi, kot jim je bil obljubil. Če pa so se od za-
povedi odvrnili, se je tudi Bog obrnil proč. Ta zgodba se 
ponavlja skozi vso zgodovino, toda žal se ljudje od zgodo-
vine tako malo naučimo.  
 Sinajske zapovedi so kakor prometni znaki, ki opozarja-
jo na nevarnosti ob poti življenja. Seveda so to omejitve, 
toda koristne in rešilne. Vsebina teh zapovedi je zapisana v 
podzavest vsakega človek, če Boga pozna ali ne. Deset 
zapovedi, to priznavajo tudi brezverni, je temelj vsake 
zdrave človeške morale, ki ureja medsebojne odnose na 
različnih ravneh.  
 Ob življenjski poti Kristusovih učencev pa je poleg dveh 
tabel Božjih zapovedi še drug, zelo zgovoren in pomemben 
»prometni znak«. To je Kristusov križ, znamenje naše vere, 
naše povezanosti z Jezusom od krsta dalje, znamenje na-
šega odrešenja. V vsakdanji govorici pomeni »križ« nekaj 
težkega, napornega, preizkušnjo. Po nauku evangelija po-
meni umiranje, darovanje samega sebe do konca po Jezu-
sovem zgledu, ki je na križu za nas prelili zadnjo kapljo krvi. Zato je križ znamenje naše poti v sreč-
no življenje – srečno tukaj v vsakdanjih težavah, srečno v poveličani večnosti. Križ s svojo obliko 
kaže dve smeri: navpično – ljubiti Boga – in vodoravno – ljubiti ljudi okoli sebe. Povzema torej bistvo 
krščanstva. Naj nas vselej spremlja pravi kažipot, da bomo stopali po poti za Kristusom. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Ko srečamo Jezusa, se mo-
ramo vrniti domov po drugi po-
ti – po poti spreobrnjenja, ne 

po poti preteklosti. 
 (Charles de Foucauld) 

 

Bog je v središču kolesa živ-
ljenja. Bolj ko se bližamo temu 
središču, bolj se bližamo drug 

drugemu. 
 (Tomaš Špidlik) 

 

Ni vztrajnosti, ni zmage 
brez križa. Kdor zmaga,  
zmaga v znamenju križa. 

(Stefan Wyszynski) 

 



 
 

Svete maše: 

3. POSTNA 

NEDELJA 

                     7.3. 
Sv.Perpetua in Felicita 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Križev pot 
  9h +Alojz Perenič, Klenik 20, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Križev pot 

Ponedeljek      8.3. 
Sv. Janez od Boga 

Trnje 
17,30 +Neda Polh, Klenik 84, 1. obletnica 

Torek              9.3. 
Sv.Frančiška Rimska 

Trnje 17,30h +Cvetka Vodopivec,Palčje 33, 1. obletnica 
- Križev pot 

Sreda             10.3. 
40 mučencev iz Arm. 

Zagorje   7h Za duhovne poklice 

Četrtek           11.3. 
Sv.Sofronij, škof 

Trnje 

Zagorje 
17,30 V dober  namen, Juršče 15 

18,30 Križev pot za duhovne poklice 

Petek              12.3. 

Sv. Inocenc I., papež Zagorje 18h +Majda Kiren, Zagorje 33, 1. obletnica 

Sobota            13.3. 
Sv.Leander Sevilski 

Zagorje 
17,30 Spoved 

18h +Marija in Franc Kruh, Zagorje 37, obletna 

4. POSTNA 

NEDELJA 

- PAPEŠKA 

                     14.3. 
Sv. Matilda, kraljica 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Križev pot 
  9h +Tone in Romanka Zorman, Trnje 103, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Križev pot 

 
- VELIKONOČNA SPOVED bo v ZAGORJU ta teden za otroke v zakristiji:  

4. in 6. razreda v četrtek,11.3. ob 16h  
5. razreda v torek, 9.3. ob 14,30  
7.-9. razred v petek, 12.3. ob 17h 

ZA ODRASLE na Tiho nedeljo, 21.3. ob 17h v zakristiji in v veroučni sobi. 

V TRNJU: za otroke naslednji teden (15.-20.3.) v zakristiji 
ZA ODRASLE na Cvetno nedeljo, 28.3. ob 14h v zakristiji in v Mežnariji. 

- Čaščenje 24 UR ZA GOSPODA bo na pobudo papeža Frančiška potekalo od 
petka 12.3. od 19. ure do sobote 13.3. do 19h. V Zagorju bomo skupaj molili pred 
Najsvetejšim zakramentom od 19h do 20h v petek, 12.3., v Trnju pa v soboto od 
16h do 17h. Vabljeni vsi verniki, ki želite s tem čaščenjem Jezusa v sv. Rešnjem 
Telesu podpreti namene sv. očeta Frančiška. 
- PAPEŠKA NEDELJA bo letos prihodnjo – Sredpostno nedeljo. Bogu se bomo 
zahvalili in molili za svetega očeta papeža Frančiška ob 8. obletnici njegove izvoli-
tve. Vsi lahko vidimo, kako zelo si prizadeva za mir v svetu, za bratstvo med 
vsemi ljudmi in verstvi, za ohranjanje naše Zemlje tudi za prihodnje rodove. Da-
nes končuje svoj tridnevni obisk Iraka kot romar miru. Spremljajmo ga z molitvijo, 
da bi to romanje res prineslo mir in medsebojno spoštovanje v to z vojnami moč-
no prizadeto deželo, deželo očaka Abrahama, skupnega očeta v veri trem velikim 
verstvom, ki verujemo v enega in istega Boga: judovstvu, krščanstvu in islamu. 



 
 

Katero pero je v stanju opisati, ka-

teri jezik izgovoriti tisto trpljenje in 

bolečine matere, ki je svojega ljub-

ljenega Sina, prekritega z ranami in 

s krvjo oblitega, spremljala na mori-

šče ter stala pod križem, ko jo je Je-

zus izročil svojemu ljubljenemu 

učencu Janezu. S svojimi ušesi je 

slišala, kako je njen Sin izročil svo-

jega duha v roke Nebeškega Očeta, s 

svojimi očmi videla, kako je nagnil 

glavo in umrl. Tu se je izpolnila pre-

rokba starčka Simeona: »Tvoje srce, 

Marija, bo presunil meč«. Toda Ma-

rija je tiho trpela, nobena tožba ni 

prišla iz njenih ust. Tako je postala 

Marija Kraljica mučencev, najlepši 

vzgled trpečih žena in mater.  

Mati, če jočeš ob smrti svojih 

otrok, žena, ki žaluješ ob grobu svo-

jega prezgodaj umrlega moža, po-

glej Marijo pod križem in se uči tiho 

trpeti. Potrpežljivo preneseno trplje-

nje vodi k nebeškim radostim: to je 

kraljeva pot, po kateri je Marija sle-

dila svojemu ljubljenemu Sinu. Na 

to pot nas oba tako ljubeče vabita: 

»Kdor hoče hoditi za menoj, naj 

vzame svoj križ in hodi za menoj«. 

Hvala Bogu! Naredi iz nas ljudi an-

gele in heroje. 
 

bl. Anton Martin Slomšek 

POSTNI ANGEL 
 

Rad kleče 
Boga slavi, 
ljudi pa boža 
s svojimi perutmi. 
Vsak dotik 
je človeku 
vabilo, 
da stopi na 
postno pot, 
ki vodi 
iz začarane 
krožne poti 
naravnost 
k izviru. 
Sam Gospod 
se je postil 40 dni, 
premagal skušnjavca 
in tako posvetil 
človeka postne dni. 
Njegov post 
so angeli v nebesih 
budno spremljali, 
saj bi ga na rokah nosili, 
če bi kamni na poti 
ga motili. 
 

 
p. Janez Šamperl, Čisto vsakdanji angeli 

Nas pa 
angel posta vabi, 
da bi pozorno 
na svoje srce – 
od koder prihajajo 
hudobne misli in želje – 
pazili, 
da bi se postili. 
Vse maske, za katerimi 
skrivamo svoj resnični 
obraz, 
odložili, 
da bi molili. 
Ne tako, da nas vidijo ljudje, 
ampak tako, da molitev 
v duhu in resnici 
doseže Božje srce – 
da bi miloščino delili, 
odprli srce 
in na skrivnem pomagali 
premagati bratu gorje. 
Vse to že jasno 
v Svetem pismu piše. 
Angel posta le 
ponavlja in želi, 
da se nikomur 
in nikdar 
iz spomina ne izbriše. 

 



8. marec 
JANEZ OD BOGA 

 

Rodil se je 8. marca 1495 na Portugal-
skem. Ko mu je bilo osem let, so njegovi 
starši prenočili nekega duhovnika, ki je po-
toval v Madrid in je z velikim navdušenjem 
pripovedoval o verskem življenju v španski 
prestolnici. Janez je bil ves očaran. Ko je 
duhovnik odšel, je ušel svojim dobrim star-
šem in šel za njim. Na poti se je izgubil. Mati 
je po treh tednih od žalosti umrla, oče pa je, 
ko je ostal sam, šel za brata laika k franči-
škanom v Lizbono. Deček je prišel v hišo 
grofovskega črednika v Španiji. Tam je bil 
pastir, potem pa oskrbnik posestva. Naučil 
se je dobro brati, pisati in računati. Grof ga 
je hotel prikleniti na svoj dom s tem, da mu 
je svojo hčer ponudil za ženo. Janez je čutil, 
da ni rojen za zakonsko življenje, zato je ra-
je odšel v Afriko, da bi pomagal ujetim kris-
tjanom. Zapustil je Afriko in odšel v Grana-
do, kjer je leta 1537 pridigal Janez Avilski. 
Pridiga ga je tako pretresla, da so vsi menili, 
da se mu je zmešalo. Zaprli so ga v norišni-
co, kjer je na lastni koži občutil, kako nečlo-
veško ravnajo z bolniki. Takrat se mu je po-
rodila ideja, da ko pride iz norišnice ustanovi 
bolnišnico, kjer bodo bolnikom stregli z lju-
beznijo, kakršne so zmožni le tisti, ki jih 
podpira Bog. Škof iz mesta Tuy ga je zaradi 
njegovega čuta za bolne imenoval »Janez 
od Boga« in to ime mu je ostalo. Delo za 
bližnjega in sveto življenje sta mu pridobila 
mnogo odličnih  in premožnih prijateljev. 
Zgradil je bolnico in ustanovil društvo svetih 
ljudi za strežbo bolnikov, ki se je kasneje 
razvilo v red usmiljenih bratov. Umrl je na 
rojstni dan, 8. marca 1550 za pljučnico, ki jo 
je dobil, ko je hotel iz narasle reke rešiti fan-
ta.  
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SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

»Draga, na poti domov sem se ustavil v butiku.  
Ne bo več prepirov med nama.  

Tisti dragi krzneni plašč,  
ki si ga želela, je že prodan.« 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj nas je moral Jezus odrešiti ravno 

na križu? 
 

Križ, na katerem so Jezusa nedolžnega na 

grozovit način usmrtili, je kraj največjega 

ponižanja in zapuščenosti. Kristus, naš Od-

rešenik, je izbral križ, da bi nosil krivdo 

sveta in trpel trpljenje sveta. Tako je s svojo 

popolno ljubeznijo svet spet privedel nazaj 

k Bogu.  
(KKC 613–617, 622–623) 
 

Bog svoje ljubezni tako rekoč ni mogel 

pokazati bolj, kakor s tem, da se je v osebi 

svojega Sina dal pribiti na križ. Križ je bil 

najbolj sramotno in najbolj grozovito an-

tično orodje za usmrtitev. Rimskih držav-

ljanov niso smeli križati, pa naj so zakri-

vili karkoli. Na ta način je Bog vstopil v 

najgloblje trpljenje človeštva. Odtlej ne 

more nihče več reči: »Bog ne ve, kako tr-

pim.« 
 

Kristus nam ne obljublja  
udobnega življenja.  

Tisti, ki si želi udobnosti,  
je pri njem zgrešil naslov. 

(Benedikt XVI.) 
 

 


