
 

 
 

Jezus mu je dejal:  

»Jaz sem pot,  

resnica in življenje.  

Nihče ne pride k Očetu  

drugače kot po meni.  

Če ste spoznali mene,  

boste spoznali  

tudi mojega Očeta.  

Od zdaj ga poznate  

in videli ste ga.« 
 

(Jn 14,6–7) 
 

 

POKAŽI NAM OČETA   

 Slovenski pogovor pravi: »Kakršen oče, takšen 
sin.« Pa nima v mislih toliko zunanje, telesne po-
dobnosti, potez obraza, tudi ne samo značaja. Meri 
predvsem na tisto, kar oče da svojemu sinu (seveda 
tudi hčeri) iz svojega notranjega bogastva, ki si ga je 
sam pridobil z vzgojo in samovzgojo, kot veren člo-
vek z oblikovanjem svoje osebnosti po načelih 
evangelija. V polnem pomenu ta pregovor velja za 
Boga Očeta in njegovega Božjega Sina, na človeški 
ravni se uresniči le deloma. Če je oče dober, pravi-
mo: škoda da se sin ni vrgel po očetu! Tako govori-
mo, vendar vsak pameten človek ve, da se noben 
otrok ne »vrže« samo po starših, saj so poleg dru-
žinskih še nešteti drugi vzgojni vplivi. Psihologi in 
sociologi pravijo, da otrok že od najnežnejše dobe 
največ znanja in navad, dobrih in slabih, pridobi s 
posnemanjem, ki mu je prirojeno. Gotovo to še bolje 
kot učenjaki veste vsi, ki ste očetje in matere in ste 
svoje otroke ljubeče spremljali od trenutka spočetja 
dalje. Zaradi svoje telesne povezanosti z njim je otroku bliže mati, vendar otrok potrebuje tudi 
bližino očeta.  
 

 Klic po očetu prihaja že iz drobnega srca dojenčka, čeprav ga ni slišati. Način življenja, ki se 
pokaže šele v odraslih letih, ima svoje korenine v odnosu dojenčka do očeta. Tudi zmožnost 
verovanja in zaupanja v Boga mora izvirati od tod.  
 

 Francoski jezuit Aime Duval je pred nekaj desetletji oznanjal z verskimi popevkami ob 
spremljavi kitare. Pripovedoval je, da mu je o Bogu največ povedal zgled očeta, ko so zvečer 
skupaj molili. Videl ga je, kako kleči, glavo ima v dlaneh in zbrano moli. In otrok je razmišljal: 
»Glej, kako je moj oče, ki je tako močan, da obvlada par volov, ki se prav nič ne boji župana in 
drugih veljakov, pred Bogom čisto majhen. Bog mora res biti zelo velik, ker moj oče pred njim 
kleči, pa tudi zelo prisrčen prijatelj, ker moj oče z njim govori kar v svoji delovni obleki.« 
 

 Marsikdo ima najbrž lepe spomine ne samo na svojo mamo, ampak tudi na svojega očeta, 
kar v nas spodbuja globoko hvaležnost. Jezusa, Božjega Sina, prosimo, naj nam vsem vsak 
dan pokaže svojega Očeta, da bi si kot bratje in sestre pomagali med seboj. Najprej v družinah! 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

5. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     10.5. 
Sv.Damijan de Veuster 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,45 Litanije Matere Božje, blagoslov 
  9h Za vse župljane obeh župnij 

10,30 V čast sv.Florijanu za gasilce 

20h Šmarnice 

Ponedeljek       11.5. 
Sv.Pankracij, mučen. 

Trnje 19h +i Vodpivec in Penko, Trnje 39, obletna 

Torek              12.5. 
Sv.Leopold Mandić 

Klenik  19h+Alojz in Frančiška Plh, Klenik 37, obletna 

Sreda             13.5. 
Fatimska Mati Božja 

Trnje 19h +Zorko Tomažič, Trnje 97, osmina 

Četrtek           14.5. 

Sv.Bonifacij, mučen. 
Juršče 18,30 +Marjo Žužek, Juršče 1, obletna 

Petek             15.5. 
Sv, Izidor, kmet 

Zagorje 19h +Anica Česnik, Zagorje 8, obletna 

Sobota            16.5. 
Sv.Janez Nepomuk,m. 

Zagorje 
19h +Jože Čeligoj, Parje 16, obletna 

 +Marija Čič, Senožeče, obletna 

6. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     17.5. 
Sv. Jošt, puščavnik 

Trnje  
Trnje 

Zagorje 

  9,45 Litanije Matere Božje in blagoslov 
  9h +Jože in starši Abram, Trnje 100, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

- ODPRTE CERKVE ZA SOUDELEŽBO VERNIKOV PRI SV.MAŠAH: Od pone-
deljka, 4.5. so naše cerkve spet odprte za sodelovanje vernikov pri sv. mašah in 
drugih bogoslužjih z določenimi omejitvami, ki nam pomagajo, da se ne bi koro-
navirus covid-19 spet začel širiti. Te omejitve so: bogoslužja se lahko udeležuje-
jo samo zdravi ljudje. Ob vstopu v cerkev si moramo razkužiti roke. V cerkvi mo-
ramo imeti masko ali šal… s katerim si zaščitimo usta in nos, ohranjati moramo 
varnostno razdalijo 1,5 metra, obhajilo smemo prejemati samo na roko, za spo-
ved ne smemo uporabljati spovednice, lahko pa samo cerkev ali kak drug prime-
ren prostor – npr. zakristijo, veroučno sobo ali zunaj cerkve (npr. dvorišče v žup-
nišču v Zagorju ali vrt pri župnišču v Trnju). Zaradi nevarnosti prenosa okužbe na 
druge osebe je tudi prepoved petja na koru, kjer so pevci/pevke preblizu. Zato 
so na koru lahko samo organist/ka in pevec/pevka ali/in družinski člani teh. Tudi iz 
tega razloga se priporoča predvsem ljudsko petje vseh vernikov v cerkvi. Pri tem 
so lahko v veliko pomoč pesmarice ali drugi pisni pripomočki ali razne video na-
prave v cerkvi. 
 Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost 
nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu 
na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno 
ogroženi naj sveto mašo spremljajo po radiu, TV ali spletu, prejmejo duhovno ob-
hajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP). 
- SPOVEDOVANJE: Zgoraj je navedeno, kje se lahko spoveduje. Spovednik ne 
more biti na vseh krajih stalno na razpolago. Zato je potrebno, da se z njim po te-
lefonu dogovorite, kdaj in kje bi obhajali ta zakrament. Ker letos ni bila mogoča 
velikonočna spoved, se bomo duhovniki ta teden na dekanijski konferenci dogo-
vorili, kako bomo to sedaj vernikom v dekaniji omogočili.  



 
 

- Enaki pogoji veljajo tudi za prejem ostalih zakramentov: krst in poroka. 
- PRVO OBHAJILO: Na sestanku staršev smo se včeraj dogovorili, da bo slove-
snost prvega sv. obhajila (če ne bo prišlo do kakih nepričakovanih sprememb) v 
soboto, 6. junija v Zagorju. Zaradi omejitev na pet prvoobhajancev bo v dveh sku-
pinah in sicer prva skupina ob 8,30 in druga ob 11. uri. 
- VABILJENI K OGLEDU VIDEA eksorcista p. Petra Vrabca o trenutnih razme-
rah v svetu in pri nas na spletni strani naše župnije Trnje in Zagorje. 

- DAN MOLITVE, POSTA IN DOBRIH DEL: Na pobudo Komisije za medčlove-
ško bratstvo in na povabilo papeža Frančiška z dne 3. maja 2020 Papeški svet za 
medverski dialog vabi vernike vseh verstev in vse ljudi dobre volje, da se pridruži-
jo Svetovnem dnevu molitve, posta in dobrih del, da bi človeštvo prebrodilo pan-
demijo koronavirusa. 

Omenjeni svetovni dan bo potekal v četrtek, 14. maja 2020. Zaradi tveganja 
prenosa okužbe ni predvidenih javnih dogodkov in zborovanj. Vsak pa naj se po 
svoji vesti odloči, kako se bo ta dan obrnil na Boga. 

Molitev, post in dobra dela nas bodo na ta dan združila v pričevanje veličine ve-
re v Boga, ki združuje človeška srca in dviga človeškega duha. Čas, v katerem ži-
vimo, ni čas brezbrižnosti, sebičnosti in sejanja razdorov, saj ves svet trpi in je 
združen v boju s pandemijo. 

Hvaležni vas lepo pozdravljamo. 
Miguel Ángel kard. Ayuso Guixot, predsednik; Indunil Janakaratne Kodithuwakku 
Kanganamalage, tajnik 
(Besedilo je prirejeno po dopisu Papeškega sveta za medverski dialog št. 399/20 
z dne 6. maja 2020) 
 

Dragi prijatelji, dragi verniki, dragi bratje in sestre! 
Svet se je znašel v primežu pandemije koronavirusa (COVID-19), ki ogroža živ-

ljenja milijonov ljudi. Ko priznavamo pomembno vlogo zdravstvenih delavcev in 
znanstvenikov v boju proti pandemiji, ne pozabimo, da je naše zavetje v Bogu. 
Zato vabimo vse ljudi, da v skladu s svojim verskim prepričanjem s postom in do-
brimi deli prosijo, da bi pandemija prenehala. Vsak izmed nas, skladno s svojimi 
verskimi navadami, naj prosi Boga, da bi prišel na pomoč človeštvu in ga varoval, 
da bi navdihnil znanstvenike pri iskanju zdravila in obvaroval svet pred posledi-
cami pandemije na področju zdravstva in gospodarstva. 

Zato vabljeni 14. maja 2020 za Svetovni dan molitve, posta in dobrih del, 
ko bomo skupaj prosili Vsemogočnega Boga, da bi rešil svet in nam pomagal 
premostiti pandemijo, vračati varnost, trdnost, zdravje in blagostanje. Tako bo na-
ša Zemlja, po prestani nevarnosti, postala boljša od prej in bo prostor sprejema-
nja drug drugega in bratstva med ljudmi. 

 
 

Bodimo hvaležni za vsak dih,  

ki nam ga podarja dobri Bog. 

Zahvalimo se za pot našega življenja, 

saj je zemlja polna Gospodove dobrote.  
 

Hvala ti, dobri Bog, 

tudi za vse težke resnice življenja,  

ki nam še bolj pokažejo pravo pot.  

Saj si le ti prava pot,  

resnica in življenje. Amen. 
 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – 

leto A 

 



13. maj 
FATIMSKA MATI BOŽJA 

 

Trinajsti dan meseca je bil dan Marijinih pri-
kazovanj trem pastirčkom v Fatimi na Por-
tugalskem leta 1917. Bilo jih je šest: od 13. 
maja do 13. oktobra. Francek in Jacinta, 
brat in sestra, sta bila takrat stara devet, 
oziroma sedem let in Marija jima je izpolnila 
obljubo, da ju bo kmalu vzela k sebi: Fran-
cek je umrl leta 1919, Jacinta pa 1920. Pa-
pež sv. Janez Pavel II. ju je 13. maja 2000 v 
Fatimi razglasil za blažena. Lucija je umrla 
leta 2005 v starosti 94 let. Ob zadnjem Mari-
jinem prikazanju, 13. oktobra 1917, se je 
zgodil čudež s soncem: »Ko smo se 13. ma-
ja 1917,« piše Lucija, »na pobočju nad Irij-
sko globeljo z Jacinto in Franckom igrali, 
smo nenadoma videli nekakšen blisk. Bilo je 
okoli poldneva. “Bolje je, da gremo domov,” 
sem rekla sestrični in bratrancu, “bliska se. 
Najbrž bo nevihta.” In zagnali smo ovce po 
bregu navzdol proti cesti. Ko smo prišli ne-
kako do sredine pobočja, blizu velikega gr-
ma, smo zagledali drugi blisk. Ko smo nare-
dili še nekaj korakov, smo videli nad hrasti-
čem Gospo, oblečeno v belo, ki je sijala bolj 
ko sonce. Presenečeni smo obstali. Bili smo 
ji tako blizu, da smo stali v luči, ki jo je obda-
jala in se širila iz nje. Morda smo bili od nje 
oddaljeni poldrugi meter. Tedaj nam je Mari-
ja rekla: “Ne bojte se. Nič hudega vam ne 
bom storila.” “Odkod si?” sem jo vprašala. 
“Iz nebes.” “In kaj želiš od mene?” “Prišla 
sem vas prosit, da bi prihajali sem trinajste-
ga v mesecu ob tej uri šest mesecev zapo-
redoma.” “Bom šla tudi jaz v nebesa?” “Da, 
boš.” “In Jacinta?” “Tudi ona.” “Pa Fran-
cek?” “Tudi on, vendar mora zmoliti še veli-
ko rožnih vencev”«. 
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V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. 
 (Jn 14,2) 

 

Prava sreča, Gospod, da je v hiši tvo-

jega Očeta veliko bivališč. 

Tako lahko upam, da je eno tudi zame. 

Zame, ki danes hodim za teboj in jutri 

ne. In nikoli nimam časa, da bi ga po-

svetil drugim. In ne prenašam nikogar, 

ki ne misli tako kot jaz. 

Zame, ki sem nejevoljen zaradi prise-

ljencev iz tretjega sveta in mi ni mar za 

tiste, ki jim gre slabo.  

Zame, ki grem v nedeljo k maši, če ni-

mam kaj drugega početi. In ne sodelu-

jem v življenju župnijske skupnosti. 

Zame, ki si pomagam s komolci do že-

lenega cilja in spotikam tiste, ki me 

hočejo prehiteti. 

Zame, ki sem navezan na denar, dober 

vtis in to, kar govorijo ljudje. 

Zame, ki imam rad samo tiste, ki imajo 

radi mene. In včasih uporabim druge, 

kakor da so predmeti. In nisem ne 

lačen ne žejen pravice in miru. 

Prava sreča, Gospod,  

da je v hiši tvojega Očeta veliko biva-

lišč. 

Eno tam bo tudi zame. 

Zame, ki nimam ničesar, razen velike 

želje,  

da bi bil takšen, kakršnega me ti želiš. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
 

»Sedaj mi je popolnoma jasno, zakaj je to najce-
nejši selitveni servis v našem mestu.« 



 
 

Družinsko bogoslužje  na 5. velikonočno 

nedeljo  
 

V središču pete velikonočne nedelje je upanje. Lahko se vprašamo:  Kako 
je z mojim upanjem? Zares verjamem, da je Gospod vstal?  Kako je z mo-
jim odnosom z Jezusom, ki posreduje zame? Verjamem, da zame prosi 
Očeta? Vsakič, ko ga kličem, On moli zame, posreduje. Zares verjamem, da 
se bo Gospod vrnil, da bo prišel? Sem človek upanja?  
Na mizo poleg križa in prižgane sveče lahko postavimo osebne molitveni-
ke, ali rožne vence, saj ko molimo gradimo upanje. 
 
Primerno je, da začnemo z  velikonočno pesmijo. 
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 

Voditelj: Med večerjo na veliki četrtek, ko so bili apostoli žalostni, jim je 
Jezus rekel: 'Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete … V hiši mojega Očeta 
je veliko bivališč … Odhajam, da vam pripravim prostor.' Kaj pomeni to? 
Kako Jezus pripravi prostor? S svojo molitvijo za vsakogar od nas. Jezus 
moli za nas in to je posredovanje. Jezus v tem trenutku deluje s svojo 
molitvijo za nas. Tako kakor je Petru nekoč pred trpljenjem rekel, da je 
molil zanj, tako je Jezus sedaj posrednik med Očetom in nami. In kako 
moli Jezus? Verjamem, da Jezus Očetu pokaže svoje rane, kajti rane je po 
vstajenju odnesel s seboj: Očetu pokaže rane in poimenuje vsakogar od 
nas. To je Jezusova molitev. Jezus v tem trenutku posreduje za nas. 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje. 

Vsi:  :  Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem gre-

šil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. 

Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in 

svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. 



Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da 

bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.  Vsi: Amen. 

Voditelj:  Molimo. Usmiljeni oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni 
nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih ot-
rok in večno dediščino, saj verujemo v tvojega Sina, našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.  
Vsi: Amen. 

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po  Janezu (Jn 14,1-12) 
Nekdo od  prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek   

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja. 
Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. 
Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? 
Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da 
boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate.« Tomaž mu 
je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« 

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu 
drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega 
Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, 
pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« 

Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? 
Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ 
Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih go-
vorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja 
dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, 
verujte zaradi del samih. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje va-
me, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo 
opravljal, ker grem jaz k Očetu.« 

Sedaj  lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja... 
 
Prošnje 



Voditelj: Bratje in sestre! Stopímo h Gospodu, živemu kamnu duhovne 
zgradbe, in ga ponižno prosímo: 

1. Gospod Jezus, apostol pravi, da smo izvoljen rod, kraljevo duhov-
stvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo; naj zato vedno in povsod 
pogumno oznanjamo tvoja slavna dela. 

2. Ti si pot, resnica in življenje; naj državni voditelji vodijo državljane 
po poti resnice in življenja. 

3. Ti si v Očetu in Oče v tebi; pomnoži nam vero v skrivnost Presvete 
Trojice. 

4. Prosimo te za trpeče brate in sestre; naj na poti trpljenja srečajo 
tebe, ki si pot, resnica in življenje. 

5. Odšel si, da nam pripraviš prostor v nebesih; podari vsem, ki so od-
šli pred nami v večnost, prostor, ki si jim ga pripravil. 

6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in 
drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev. 

7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo 
skrbeli za bolnike in jim pomagali. 

8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove 
sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili 
svoje ljudstvo. 

9. Lahko dodamo še vsak svoje prošnje.... 

Voditelj: Zvesti Bog, ostani z nami. Pomagaj nam, da se odvrnemo od gre-
ha in se oklenemo novega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: 
Amen. 

Voditelj moli molitev papeža Frančiška v času bolezni:  
O Marija, 
ti vedno svetiš na naši poti 
kot znamenje zveličanja in upanja. 
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov, 
ki si bila pod križem pridruže na Jezusovi bolečini 
in ohranila svojo vero trdno. 
Ti, rešitev rimskega ljudstva, 
veš kaj potrebujemo 
in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela, 
da se bo kot v Galilejski Kani 



spet lahko vrnilo veselje in praznovanje 
po tem trenutku preizkušnje. 
Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni 
oblikovati se po Očetovi volji 
in storiti to, kar nam bo rekel Jezus, 
ki je sprejel nase naše trpljenje 
in si je naložil naše bolečine, 
da bi nas preko križa povedel 
k veselju vstajenja. Amen. 
Zdaj zmolimo še: Oče naš...Zdrava Marija... Slava Očetu.... 
Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje 
vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen. 
Molitvenike, rožne vence, ki smo jih  postavili na mizo, bomo sedaj blago-
slovili. Voditelj moli tako:  
Voditelj: Gospod Bog, nikoli niso bili razočarani tisti, kateri so zaupali vate. 
Utrdi naše upanje, da bomo in blagoslovi naše molitvenike in rožne vence, 
da bomo pri vseh težavah iskali pri tebi pomoč. 
Vsi: Amen. 
Voditelj pokropi molitvenike in rožne vence z blagoslovljeno vodo. Molitev 
lahko sklenemo s pesmijo.  
Molitev pred kosilom in večerjo  v velikonočnem času 
 
Voditelj: V Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 
Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, 
Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,  
Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,  
Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja. 
Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.  
Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja. 
Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kri-
stusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije 
naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.  
Vsi: Amen 
Voditelj: Blagoslovi, Gospod, nas in te darove na naši mizi. Blagoslovi tudi 
vse, ki se morajo te dni hraniti samo z zdravili in vse, ki jim pomagajo.  
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 


