
 
 

Peter mu je odgovóril  

in rekel: »Gospod, če si ti,  

mi ukaži, da pridem  

po vodi k tebi.«  

On mu je dejal: »Pridi!«  

In Peter je stopil iz čolna, 

hodil po vodi in šel k Jezusu. 

Ko pa je videl,  

da je veter močan,  

se je zbal. Začel se je  

potapljati in je zavpil:  

»Gospod, reši me!«  

Jezus je takoj iztegnil roko, 

ga prijel in mu dejal:  

»Malovernež,  

zakaj si podvómil?«  

In ko sta stopila v čoln,  

je veter ponehal. 
 

(Mt 14,28–32) 
 

 

JEZUS JE Z NAMI 
 
 Pater Albin Škrinjar je zapisal: »Tako kot k učen-
cem, tudi k nam prihaja Jezus včasih kot prikazen; 
tako se nam dozdeva, ker so naše duhovne oči sla-
botne. Ne spoznamo Jezusa, ko prihaja, bojimo se, 
dokler nas ne potolaži njegova milost.« Ognjevitega 
apostola Petra Jezusova bližina kar »upijani«, tako 
da svojega Gospoda prosi, naj mu dovoli priti k nje-
mu po vodi. Prvi koraki so trdni, kmalu pa se Peter 
prestraši vetra in valov in se začne potapljati. Na 
pomoč pokliče Jezusa, ki mu ponudi roko in ga po-
kara: »Malovernež, zakaj si dvomil?« Tudi naša za-
upanje – vera se zdaj dviga zdaj pada: dviga se, če 
gledamo na Jezusa, pada, kadar gledamo na ne-
varnost. 
 »Včasih nam neverujoči ljudje skoraj zavistno po-
tarnajo, češ da je nam, ki verujemo v Boga, lahko, 
ker so nam prihranjene tolike negotovosti in dvomi,« 
pripominja ob razlagi današnjega evangelijskega 
odlomka p. Lojze Bratina, ki poudarja, da tudi kris-
tjanu niso prihranjene težke in temne ure. »Blagor 
vere je v tem, da omogoča potovanje skozi temo in 
premagovanje valov življenja zaradi roke, ki nam je 
ponujena, zaradi klica, po katerem postajamo ro-
marji k Božji polnosti.« 
 Za srečanje slovenske mladine s papežem sv. Janezom Pavlom II.  v Postojni na 
njegov 76. rojstni dan so člani glasbene skupine Čuki pripravili skladbo Naša barka. 
Pesem govori o usodi Kristusove Cerkve skozi zgodovino, v kateri je prestajala hude 
viharje. Tudi v današnjem času ji z njimi ni prizaneseno. »Mnogo čeri danes skriva ta 
čas, / naj nam up ne potone nikdar! // On naši barki pokazal bo kam, / on pokazal  bo 
pot in pristan. / Z nami na poti nikdar nisi sam, / skupaj plujemo v jutrišnji dan.« 
 Če zaupamo v to, da na tej poti nikoli nismo sami, da je Jezus tisti, ki nam vselej 
kaže pot, bomo lahko pogumneje stopali skozi življenje. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

19. NEDELJA 

MED LETOM 

                     9.8. 
Sv. Edith Stein, muč. 

Sozavetnica Evrope 

Palčje 
Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  7,30+Matjaž Lipec, Palčje 26, obletna 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Ivan Smrdel, Trnje 94, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      10.8. 
Sv. Lovrenc, diakon.m 

Palčje 

Zagorje 

18,30 +Ivan Česnik, Palčje 49, obletna 

20h +Stane Valenčič, Rat. Brdo 12, dar Nada, Košana 

Torek               11.8. 
Sv. Klara, dev.,red.ust. 

Klenik 
20h +Joža Žele, Klenik 25, obletna 

 V zahvalo, Klenik 85 

Sreda             12..8. 
Sv.Ivana Šantalska 

Trnje 11h Za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice 

Četrtek           13.8. 
Sv.Poncijan,pp.Hipolit 

Juršče 

Zagorje 
19h +Ivana in Alojz Šajn, Juršče 66, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             14.8. 
Sv.Maksimilijan Kolbe 

Zagorje 
20h +i Žele, Drskovče 26, obletna 

 +Pavel in Franc Štavar, Zagorje 16, obletna 

Sobota            15.8. 
MARIJINO 

 VNEBOVZETJE 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

8,30 Češčenje SRT 
9h +Stanislav Smrdelj, Trnje 80, 30. dan 

10,30 V čast Marijinemu vnebovzetju za vse župljane 

20. NEDELJA 

MED LETOM 

                     16.8. 
Sv. Rok,romar, spok. 

Palčje 
Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  7,30 +Antonija in Ivan Pavlovič, Palčje 61, obletna 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h V čast sv.Roku za zdravje, dar. Andreja 

 +Rado Požar in +Maks Zadel, Klenik 77 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
 
- SESTANEK MEDŽUPNIJSKE KARITAS bo v torek ob 18,30 v Zagorju na žup-
nijskem dvorišču. Lepo vabljene vse članice! 
- SREČANJE SOŠOLCEV bomo imeli letos v Trnju. Vsako leto se duhovniki, ki 
smo bili posvečeni v letu 1967 zberemo pri enem izmed nas. Letos se bomo pri 
meni. Ker smo imeli tako srečanje že nekajkrat v Zagorju, se bomo letos srečali v 
Trnju. Lepo vabljeni verniki obeh župnij, da se udeležite sv. maše, ki bo ob 11. uri 
v trnjski cerkvi! 
- MARIJINO VNEBOVZETJE – SLOVESNI IN ZAPOVEDANI PRAZNIK bo v so-
boto. Ker je to tudi dela prost dan, bodo praznične sv. maše kot ob nedeljah: v 
Trnju ob 9h in v Zagorju ob 10,30. Lepo vabljeni, da se na ta praznik udeležimo 
sv. maše in obnovimo posvetitev naši nebeški Materi ter jo prosimo, naj nas ob-
varuje vsega hudega, še posebej tega, da ne bi mogli biti z Njo v nebeški slavi. 

Najboljša pridiga  
je pridiga srca;  

najboljši učitelj je čas;  
najboljša knjiga je svet;  
najboljši prijatelj je Bog. 

(španski pregovor) 

Pustiti dober vtis  
tudi v srcu slabega človeka  

se mi zdi dobro dejanje ljubezni, 
ki bo ob svojem času  
prineslo blagoslov. 

(sv. Janez XXIII.) 

Uspeh vsega našega de-
la je odvisen 

od Božjega blagoslova,  
ki ga moramo zaslužiti  

in ohraniti z dobrimi deli. 
(Janez Evangelist Krek) 

 



 
 

ZA TVOJ NAPREDEK JE POTREBEN POGUM, TVEGANJE, KORAK NAPREJ 
 

Življenje je tveganje. Nikoli ne vemo, 

kako se bo izšlo. Svojo težo tveganja 

vselej položim na tehtnico in ne vem, ali 

bo pokazala, da je moja teža prenizka ali 

previsoka ali ravno prav odgovarja temu, 

kar je položeno na drugo stran tehtnice. 

Kdor si drzne živeti svoje življenje, se 

vedno izpostavi tveganju. Ne more vede-

ti, kako se bo izšlo. V besedi drznost leži 

oboje: tveganje in nevarnost. Življenje je 

vedno polno tveganja. Toda če se kdo 

želi zavarovati proti tveganju, bo potrošil 

ves svoj denar za zavarovanje. Ostal bo 

brez denarja za življenje. Ostal bo brez 

energije, ki bi mu omogočila, da bi tve-

gal življenje. 

Danes mnogim ljudem manjka drzno-

sti. Ljubše jim je, če se lahko zavarujejo, 

si zagotovijo, da se bo vse dobro izšlo. 

Toda življenje se ne pusti zavarovati. 

Notranja pobuda pogosto izhaja iz tve-

ganja. V sebi imamo vedno oboje: željo 

po tveganju – in strah pred njim. Racio-

nalizacija okrepi strah in nam prepreču-

je, da bi našli veselje ob tveganju ter se 

resnično lotili dejanj. Zaradi tega se prvi 

učni korak glasi: sledi svojim notranjim 

vzgibom. Ne odrini jih takoj stran s tisoč 

razumskimi razlogi. Poslušaj svoje srce. 

Kaj ti pravi? Katere moči tičijo v tem 

vzgibu? Predstavljaj si, da bi sledil temu 

vzgibu! Kako se počutiš? Poskusi dopu-

stiti strah, ki se ob tem lahko poraja v te-

bi. Kateri so razlogi s katerimi se vedno 

znova izmikaš temu, da bi sledil svojim 

notranjim vzgibom? Zaupaj svojim ob-

čutkom in premisli, kako bi jih lahko 

spremenil v konkretne korake. 

 Zaupaj, Jezus je tisti, ki je vedno tukaj. 

Pomagal ti bo premagati vsak težek ko-

rak. 
Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja 

 
MATI MARIJA PAZI NA NAS KAKOR NA SVOJE OTROKE 

 

 Na praznik Marijinega vnebovzetja je prav, 
da ponovno izpostavimo, da je brezmadežna 
Devica kot dobra mati, ki pazi na svoje otroke, 
posreduje za nas v nebesih. Naj nas Marija s 
svojim življenjem uči, kaj pomeni biti misijonar-
učenec. Vsakič, ko molimo Angelovo češčenje, 
se spominjamo dogodka, ki je za vedno spre-
menil zgodovino človeštva. Ko je nadangel Ga-
brijel oznanil Mariji, da bo postala mati Jezusa 
Odrešenika, je, čeprav ni povsem razumela 
oznanila, zaupala Bogu in mu odgovorila: »Glej, 
Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji 
besedi!« (Lk 1,38). Ampak kaj je storila takoj po-
tem? Potem ko je prejela milost postati mati Ute-
lešene Besede, tega daru ni zadržala zase. Za-
pustila je svoj dom in šla hitro pomagat sorodnici 
Elizabeti, ki je potrebovala pomoč (prim.Lk 1,38-
39). Ko je pod srcem nosila Jezusa, je izvršila 
dejanje ljubezni, dobrodelnosti, konkretnega slu-
ženja. In vse to je storila v naglici! 

 To je naš vzor. Ona, ki je od Boga prejela 
najdragocenejši dar, je odgovorila tako, da se je 
odpravila na pot, da bi služila in prinašala Jezu-
sa. Prosimo Našo Gospo, da tudi nam pomaga, 
da bomo Kristusovo veselje prinašali v naše 
družine, našim znancem, prijateljem, vsakomur. 
Nikoli se ne bojte biti velikodušni z Jezusom. 
Splača se! Pojdite pogumno in velikodušno v 
svet, da bosta lahko vsak mož in vsaka žena 
srečala Gospoda. 
 Na priprošnjo naše vnebovzete Gospe pro-
simo za luč Svetega Duha na našem življenj-
skem potovanju. Naj bo v nas pogum in zaupa-
nje v Božjo in njeno materinsko pomoč na sle-
hernem koraku, ki nas bo vodil do naslednje po-
staje. Po njeni zaslugi naj iz našega vsakdana 
vselej izžareva veselo praznovanja vere in lju-
bezni do Kristusa, ki ga je ona sama prinesla 
med nas, da bi nas popeljal v resnično Življenje. 

Po: papež Frančišek, 2013 



11. avgust 
CVETANA PRIOL 

 

»Kako so mi starši dali ime Cvetana? Brali 
so povest iz časov starih Slovanov z naslovom 
Darovana. V njej se hči poganskega čarovnika 
Duba pokristjani in se odpove svetu, da bo 
služila Bogu. Imenovala se je Cvetana. In jaz 
sem dosegla svoj poklic misijonarke: postala 
sem misijonarka s trpljenjem – misijonarka na 
bolniški postelji. Srečna sem,« Tako je v svoj 
dnevnik, ki ga je pisala po naročilu svojega 
duhovnega voditelja, 29. julija 1951 zabeležila 
Cvetana Priol, takrat 29-letno dekle. Po kon-
čani osnovni šoli pri šolskih sestrah v Mariboru 
je maturirala na Klasični gimnaziji, nato pa na-
daljevala študij glasbe v Gradcu in Ljubljani. 
Poučevala je na Glasbeni šoli v Mariboru in na 
domu ter vzgajala cerkvene organiste. Bila je 
globoko verna, zelo požrtvovalna, veliko se je 
darovala za druge. Središče njenega življenja 
je bila evharistija, sveto mašo je globoko do-
življala, brez obhajila pa ni mogla živeti. Zelo je 
častila tudi Marijo. 17-letna se je v mariborski 
stolnici popolnoma darovala Bogu kot žrtev 
ljubezni. To daritev je kasneje še večkrat po-
novila. Svoje življenje je Bogu darovala za 
Cerkev, duhovnike, misijone in za rešitev duš. 
Bog je njeno daritev sprejel in ji dopustil veliko 
telesnega in duševnega trpljenja. Leta 1947 se 
je začel križev pot njenega življenja, saj je vse 
do smrti bolehala za najrazličnejšimi boleznimi, 
ki so se vrstile druga za drugo. Ob trpljenju je 
bila goreča v apostolatu, ljubila je Cerkev in 
globoko, mistično doživljala Boga. Leta 2003 
se je začel škofijski postopek za njeno beatifi-
kacijo. 
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Bodi prijazen do svojega telesa,  
da bo tvoja duša  

z veseljem prebivala v njem. 
(sv. Terezija Velika) 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako Cerkev presoja homoseksualnost? 
 

Nekateri moški in ženske imajo v sebi 

prirojena homoseksualna nagnjenja. 

Tega si niso sami izbrali. Bog je ustvaril 

človeka kot moža in ženo in ju tudi tele-

sno namenil drug za drugega. Cerkev s 

sočutjem in brez pridržka sprejema 

osebe, ki se čutijo kot homoseksualne, in 

zavrača vsako obliko diskriminiranja. 

Hkrati pa pravi, da vse oblike istospol-

nih seksualnih kontaktov niso v skladu z 

redom stvarjenja. Homoseksualne osebe 

so prav tako poklicane k čistosti. S sa-

moobvladovanjem, z nesebično oporo 

prijateljstva, z molitvijo in zakramen-

talno milostjo se morejo in morajo po-

stopoma bližati krščanski popolnosti. 

 
Hvala ti Jezus, ker nas vselej poslušaš  
in nam prihajaš naproti.  
Čeprav te kdaj ne prepoznamo, si tukaj ob nas.  
Tudi sredi najhujših vetrov sedanjega časa 
stopaš k nam in nam kakor Petru ponujaš roko.  
Velikokrat smo kakor on in ob prvem odločnej-
šem koraku, v nam neznano,  
h kateremu nas ti vabiš, podvomimo.  
Pomagaj nam, da ostanemo tvoji zvesti učenci, 
napolnjeni s pogumom in trdni v naši veri. Amen. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

»Ernest, glede na to, da sva se pravkar vrnila z 
dopusta, prosim ne stopaj na tehtnico dokler ne 

preverim ali ima veljavno garancijo.« 

 


