
 

 
 

Tiste dni je prišel Jezus  

iz Nazareta v Galileji in 

Janez ga je krstil v Jordanu. 

Brž ko je stopil iz vode,  

je zagledal nebesa odprta 

in Duha, ki se je  

spuščal nadenj kakor golob. 

In zaslišal se je  

glas iz nebes:  

»Ti si moj ljubljeni Sin,  

nad teboj imam veselje.« 
 

(Mr 1,9–11) 
 

 

ORODJE V BOŽJIH ROKAH 

 

 Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na 
geslo »podelitev imena« in vpisati je bilo potrebno besedo 
»krst«. Kristjani vemo, da je krst veliko več kot zgolj podelitev 
imena, to je prvi zakrament, zakrament novega rojstva, prero-
jenja.  
 Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini 
prejeli kot majhni otroci, brez posebnega napora in brez pri-
prave. Krščeni smo bili v veri staršev in občestva župnije. Ve-
ra naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost krsta v nas 
zaživi, da vera, ki je bila položena v našo dušo kot seme v 
zemljo, začne poganjati. »O bratje, bratje, prišel je čas,« pravi 
naš pesnik Oton Župančič. »O bratje, bratje, kako je v vas? 
So li vaše njive zorane?« 
 To vprašanje je zelo na mestu danes, ko se na praznik Je-
zusovega krsta spominjamo svojega lastnega. Ali je naša du-
ša dovolj negovana, da lahko seme Božjega življenja, ki je bi-
lo takrat položeno vanjo, požene, raste in rodi sadove za 
vsakdanje življenje? Kako smo držali besedo, dano Bogu po 
ustih staršev in botrov? Krstitelj postavi staršem vprašanje: 
»Želite, da bi vaši otroci prejeli sveti krst? Ali se zavedate dol-
žnosti, ki jo sprejemate, da jih boste vzgajali v veri, da bodo 
spolnjevali Božje zapovedi in da bodo ljubili Boga in svojega 
bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?« To vprašanje ni samo zaradi lepšega, ampak je čisto re-
sno. Žal ga zelo veliko staršev ne jemlje tako. Po krstu nastopi v številnih družinah zelo dolga pavza 
v verski vzgoji. Trajalo bo kar nekaj let, ko bodo otroke spet pripeljali k duhovniku, da jih pripravi na 
prejem prvega svetega obhajila.  
 Bog hoče, da so starši njegovi prvi sodelavci – ne samo pri posredovanju naravnega, telesnega 
življenja, temveč tudi nadnaravnega, duhovnega. To je običajna pot. Bog hoče delovati po nas. Bog 
je odličen mojster, vendar hoče, da smo mi njegovo orodje. Tudi najboljši mojster brez orodja ali s 
slabim orodjem ne more narediti veliko.  

Po: S. Čuk 
 

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

Nedelja Jezusovega krsta             10.1.2021 Leto XVIII.,2 (1002) 

Življenje lahko razumemo  

le s pogledom nazaj,  

živimo pa ga lahko  

le s pogledom naprej. 
 (Sören Kierkegaard) 

 

Mi smo odgovorni za naš 

čas. Mi smo odgovorni  

pred našo krščansko ves-

tjo. Odgovorni smo pred 

Kristusom, pred Cerkvijo, 

pred zgodovino. 
(sv. Pavel VI.) 

 

Zaupaj v Gospoda  

in korakaj naravnost naprej.  

Bodi kot  ptiček, ki čuti,  

kako se trese veja, na kateri 

sedi, pa vendar poje naprej,  

ker ve, da ima krila. 
(sv. Janez Bosko) 



 
 

Svete maše: 

JEZUSOV KRST 

NEDELJA 

                     10.1. 
sv. Gregor Niški, c.uč. 

Trnje 

Zagorje 

  9h +Jožef Smrdelj, Trnje 23, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      11.1. 
Sv.Pavlin Oglejski, šk. 

Trnje 17h +Anton in Doroteja Pavlovič, Palčje 2, obletna 

Torek              12.1. 
Sv. Tatjana, mučenka 

Trnje 17h +Branko Polh, Klenik 84, dar. Klenik 6 

Sreda             13.1. 
Sv. Hilarij, škof, c. u. 

Zagorje 16h +i Janezinovi, Ratečevo Brdo 1, obletna 

Četrtek           14.1. 
Sv.Odon, prior v Jurk 

Juršče 

Zagorje 
16h +Dušan Bizjak, Juršče 15, osmina 

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             15.. 
Sv .Absalom, kp. škof 

Zagorje 17,30 +Janez Fatur, Zagorje 66, 30. dan 

Sobota            16.1. 
Sv.Honorat, škof 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Marija Dolgan, Kilovče 18, 30. dan 

2. NEDELJA 

MED LETOM 

                     17.1. 
Sv.Anton, puščavnik 

Trnje 

Zagorje 

 

  9h +Štefanija Polh, Klenik 39, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

 
- NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA zaključuje božično obdobje. Spominja nas 
na besede nebeškega Očeta, ki jih je povedal ob Jezusovem krstu v Jordanu: »Ti 
si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje« Te besede je Bog izgovoril tudi ob 
našem krstu: ''Ti si moj ljubljeni sin/hči, nad teboj imam veselje.'' Ali se zavedamo, 
kako velik in neizmeren dar smo takrat prejeli'?! Postali smo posinovljeni Božji 
otroci in s tem Jezusovi bratje. - Praznujemo rojstne dneve, kar je lepo in prav. Še 
bolj pa bi bilo prav, če bi praznovali obletnice svojega krsta - rojstva za nebesa in 
godu našega nebeškega priprošnjika. Ali vemo, kdaj smo bili krščeni. Tisti, ki ste 
bili krščeni zadnjih 35 let v Trnju ali Zagorju, imate gotovo spomin na ta dan. Poi-
ščite ga in poglejte, kdaj je to bilo. Poiščite ali povprašajte tudi, kdaj godujete, da-
tum svojega nebeškega zavetnika! 
- NEDELJA VERSKEGA TISKA bo prihodnjo nedeljo. Že dolga leta je pri nas ves 
mesec januar posvečen verskemu tisku. Za versko poglabljanje imamo danes ve-
liko možnosti po elektronskih medijih: radio Ognjišče, TV Exsodus, nekaj oddaj 
tudi na TV Slovenija, facebook, twitter ipd. A tiskana beseda ima še vedno svojo 
veljavo, saj se ob njej lahko zaustavimo in premislimo, kaj nam želi sporočiti, k 
čemu nas navaja. Hvala Bogu, da imamo danes veliko tudi verskega tiska. Med 
tem sta gotovo še vedno na vodilnem mestu tednik Družina in mesečnik Ognjišče, 
poleg teh še tudi Misijonska obzorja, ki nas obveščajo o delu naših misijonarjev, 
in Prijatelj, namenjen bolnikom in invalidom in njihovim prijateljem, Mavrica za 
otroke, #najst za doraščajoče. Poleg teh, ki so najbolj razširjena, je še veliko raz-
ličnih glasil za razna področja krščanskega življenja. Vsaka krščanska družina naj 
bi imela vsaj eno versko revijo ali časopis. 



 
 

- KOLEDNIŠKO DAROVANJE ZA NAŠE MISIJONARJE je bilo v sredo, na 
praznik Gospodovega razglašenja – Svetih Treh kraljev. Verjamem, da ste bili še 
nekateri s svojim darom pripravljeni pomagati našim misijonarjem, pa takrat niste 
mogli. Če želite, lahko še vedno prispevate v ta namen v župnijski cerkvi in izroči-
te svoj dar župniku ali mežnarju/mežnarici ali pa pošljete naravnost na: 
Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana: namen CHAR Tri-
kraljevska akcija 2020/21. Številka računa: SI56 0201 4005 1368 933, referenca 
SI00 249300. 
Podobno velja za ADVENTNO AKCIJO. Otroci lahko še vedno prinesejo škatlico 
(ali v kuverti) svoj dar k jaslicam. Ta dar je namenjen revnim otrokom v misijonih 
in gre posebej v Rim, od koder ga pošljejo otrokom v najrevnejših deželah. 
VSEM, ki ste že doslej darovali v zgornja dva namena, naj Bog bogato povr-
ne z duhovnimi darovi! 
- VEROUK bo za prvo triado na daljavo vsaj še ta teden, za ostale pa še več. To 
zahteva za vas starše še dodatne obveznosti. Vendar se zavedajte, da ste vi 
starši prvi odgovorni, da vzgajate svoje otroke v veri. To ne obsega samo posre-
dovanja ali učenja nekaj učnih obrazcev, ampak predvsem življenje po naši veri, 
ki obsega dvojno ljubezen do Boga in do bližnjega. Ljubezen do Boga se izraža 
v molitvi – čaščenju, občudovanju, zahvaljevanju in prošnjah. Vse to se dogaja v 
osebnem odnosu z Bogom, še bolj če se ''dva ali trije'' povežemo v molitvi, najbolj 
pa ko smo v polnosti povezani v bratskem občestvu pri sv.maši v cerkvi. Ljube-
zen do bližnjega se kaže v naših odnosih v družini, med sosedi, v vasi, župniji, v 
državi … pa vse do tistih v daljnih krajih, ki potrebujejo našo pomoč – duhovno in 
materialno.  
 

Kajti moje misli niso vaše misli 

in vaša pota niso moja pota,« 

govorí Gospod. 

                                                             Prim. Iz 55,8 
 

Gospod Bog,  

zakaj nisi – kako naj rečem … –  

malo bolj demokratičen?  

Zakaj nisi pripravljen, mogoče s 

kakšnim primernim zborom,  

skupaj z nami odločati o tem,  

kaj je dobro in kaj je slabo, kaj se sme 

in kaj se ne sme delati? 

To, da je preveč? No, dobro. 

Res je: ti si Bog, ti si tisti, ki določa 

osnove. 

Ampak ali ne bi mogel prepustiti 

nam vsaj podrobnosti? 

Ti praviš, na primer, naj ljubimo so-

vražnike. 

Prav. 

Ampak ali nam ne bi mogel dovoli-

ti,  

da izključimo tiste, ki so nam povzro-

čili preveč gorja?  

Mi poznamo sebe in vemo, kaj zmo-

remo. 

Kaj praviš na to? 

Praviš, da ne. Nisi za to. 

Pripravljen si priti med nas, postati 

majhen, hoditi z nami, toda zato, da bi 

nas povišal, ne pa da bi postal beden 

kakor mi. 

Ti se ne spuščaš v kompromise: si 

Bog in Bog ostajaš.  

Na našo srečo. 
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 



14. januar 
ODON (OTON) 

 

Pred več kot 900 leti je Nemec sv. Bruno v 
Franciji ustanovil kartuzijanski red, katerega 
člani v samoti služijo Bogu in ljudem z moli-
tvijo in delom. Njihovo življenje je zelo stro-
go: sredi noči vstajajo k molitvi, nikdar ne 
jedo mesa, ob petkih in drugih postnih dne-
vih živijo ob kruhu in vodi. Na enak način je 
živel prizadevni kartuzijan Oton ali Odon, ki 
je bil doma iz italijanskega mesta Novara, 
kjer se je rodil leta 1100. Že kot mlad fant je 
bil sprejet v kartuzijanski samostan Casotta 
blizu rodnega mesta. Bil je vzoren redovnik: 
živel je strogo, ljubil je molk in premišljeva-
nje. V samostan, kjer je živel Oton, so prišle 
govorice o mlačnosti bratov v kartuziji Jur-
klošter. Predstojniki so  ga poslali tja, da bi 
menihe  pripeljal k prvotni gorečnosti. Ni za-
nesljivo znano, kdaj je prišel na slovenska 
tla. Najbrž je najprej živel nekaj let v Žičah 
in tam je bil leta 1189 torej že kot častitljiv 
starček izvoljen za priorja kartuzije v Jur-
kloštru. Tam je ostal le dve leti. Zaradi težav 
s sobrati je šel osebno v Rim in papeža 
Klemena III. prosil, naj ga razreši službe 
predstojnika v tem samostanu. Papež mu je 
ustregel in mu dovolil, da si sam izbere sa-
mostan, kjer bo mogel živeti v miru in nemo-
teni bogoljubnosti. Na povratku iz Rima je 
zbolel in prosil je za zavetje benediktince v 
Markah. Živel je po kartuzijanskih pravilih in 
na gostitelje tako vplival, da so svoj samo-
stan spremenili v kartuzijo. Zadnjih osem let 
je živel ob molitvi in pridiganju. Imel je že 
devetdeset let in 14. januarja leta 1198 je ob 
svoji bolniški postelji duhovnikom napovedal 
svojo smrt za naslednji dan, ko res umrl. 

 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

»Sosed, nikar se ne jezite name. Jabolko je padlo 
z drevesa in sem ga nesel nazaj, da vam ga na 

tleh ne bi načeli črvi.« 

 

Voda, v katero je vstopil Jezus, je služila 
očiščevanju. V krstu smo očiščeni vseh 
kalnosti, ki so jih na nas povzročili drugi s 
svojimi projekcijami. V nas niso videli tiste-
ga, kar smo po Bogu, ampak so v nas z in-
terpretacijo vnesli svoja lastna pričakovanja 
in primanjkljaje. Po krstu se v nas ponovno 
zasveti izvorni in nepopačen Božji sijaj. Če 
se v svojem vsakdanjiku vedno znova 
spominjamo svojega krsta, na primer, ka-
dar se prekrižamo z blagoslovljeno vodo, 
se očistimo podob, s katerimi so nas drugi 
obremenili, pa tudi lastnih podob in pred-
stav, s katerimi razvrednotimo ali pa prece-
njujemo samega sebe in ki kalijo naš izvor-
ni sijaj. V spominu na krst se spominjamo, 
kdo v resnici smo: čista podoba Boga, v 
kateri zažari njegova luč. 

Po: A. Grün 

Prosimo te, Gospod, naš Bog,  

varuj v svoji milosti vse,  

ki so bili v kopeli prerojenja  

pridruženi tvojemu ljudstvu,  

naj v novem življenju  

vedno bolj rastejo v svoji veri,  

da bodo lahko nekoč s teboj  

uživali večno in neminljivo slavo. 

Amen. 

Po: Molimo s Cerkvijo, B-2 

 

Mladi naj ne bodo samo ljubljeni, am-
pak naj tudi čutijo, da so ljubljeni. 

(sv. Janez Bosko) 

 


