
 

 
 

Tedaj se je Jezus ozrl okrog 

in rekel svojim učencem: 

»Kako težko bodo tisti, 

ki imajo premoženje, 

prišli v Božje kraljestvo!« 

Učenci so se čudili  

njegovim besedam.  

In Jezus je  

vnovič spregovóril:  

»Otroci, kako težko je priti 

v Božje kraljestvo! Laže gre 

kamela skozi šivankino uho, 

kakor pride bogataš  

v Božje kraljestvo.«  

Ti pa so še bolj strmeli  

in govorili med seboj:  

»Kdo se potem more rešiti?« 

Jezus se je ozrl vanje in rekel: 

»Pri ljudeh je to nemogoče,  

ne pa pri Bogu,  

kajti pri Bogu  

je vse mogoče.« 
 

(Mr 10,23–29) 

 

»KAJ NAJ STORIM?« 

 Vsakemu izmed nas veljajo Jezusove besede o poti 
popolnosti, ki naj jo izberemo, da se naše prijateljstvo 
z njim poglobi in utrdi. To, kar nam govori, moramo 
vzeti zares in po tem uravnavati svojo življenjsko pot. 
Iz življenja sv. Antona Puščavnika je znano, da se je 
za to obliko hoje za Kristusom odločil prav ob poslu-
šanju današnjega evangeljskega odlomka. »Eno ti 
manjka: pojdi, prodaj vse, kar imaš, in daj ubogim, in 
imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za me-
noj«! Bil je prepričan, da so te besede namenjen prav 
njemu – in njihovo naročilo je nemudoma izpolnil. Po-
dobno je ravnal sv. Frančišek Asiški: odrekel se je 
očetovemu bogastvu in se »zaročil« z uboštvom, da bi 
s svobodnim srcem služil Bogu. 

 Zgodba o bogatem mladeniču, ki je bil dober in 
iskren, vendar premalo velikodušen, nam hoče pove-
dati, da naj svojega srca ne navezujemo na dobrine 
tega sveta. Te namreč pogosto težijo našega duha, da 
se ne more dvigniti v višine Božjega sveta. 

 Smrtno nevarna bolezen materializma ne grozi sa-
mo bogatim, saj obstajajo tudi ubogi, ki se niso pri-
pravljeni odreči svoji mali lastnini. Vsakdanje življenj-
ske izkušnje povedo, koliko »greha« (zavisti, sovraš-
tva, sporov, tožb) povzroči pohlep po imetju! Kakor da 
bi mogli vse to odnesti s seboj čez prag smrti. 

 Razumno in modro je na začetku vsakega dne, pa 
tudi večkrat čez dan, prositi Gospoda: »Dobri Učitelj, 
kaj naj storim?« Ne živimo od danes na jutri, ustvarjeni 

smo za večnost, ki jo bomo dosegli, če bomo nabirali »zaklade«, ki bodo šli z nami! Bodi-
mo tudi mi kot mladenič pogumni in povprašajmo Gospoda, kaj nam je storiti? Pa ne osta-
nimo zgolj pri vprašanju, aktivno in dejavno se na to odzovimo, da bodo naša dejanja pri-
vedla k rezultatu – večni sreči, polnosti življenja. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

28. NEDELJA 

MED LETOM 

                     10.10. 
Sv. Danijel, škof 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Rožni venec 
  9h +Evgen Vodopivec, Klenik 62, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +i Groševi, Juršče 37, obletna 

15h Rožni venec 

Ponedeljek      11.10. 
Sv.Janez XXIII., papež 

Palčje 17,30 +Rado Pavlovič, Palčje 38, obletnica – Rož. Ven. 

Torek              12.10. 
Sv.Maksimilijan Celjski   

Klenik 
17,30 +Francka in Slavka Bergoč, Klenik 52, obletna, 

dar. Klenik 45 – Rožni venec 

Sreda             13.10. 
Sv.Koloman, mučenec 

Drskovče 

Zagorje 

18h V čast Žalostni MB v dober namen 

19h Rožni venec 

Četrtek           14.10. 
Sv.Kalist I., pap.,muč. 

Brdo 

Zagorje 
17h +Antonija Valenčič, Ratečevo Brdo 12, obletna 

19h Rožni venec za duhovne poklice 

Petek              15.10. 

Sv.Terezija Velika,c.u. 
Parje 

Zagorje 

18h Za zdravje, Parje 25/a 

19h Rožni venec 

Sobota            16.10. 
Sv.Marjeta M. Alakok 

Zagorje 
18,30 Spoved 

19h +Janez Kotnik, Zagorje 97, obletna - Rožni venec 

29. NEDELJA 

MED LETOM 

                     17.10. 
Sv.Ignacij Antioh.,š.m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Franc Rebec, Trnje 5, 30. dan 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Franc in Marija Rebec, Palčje 1, obletna 
15h Rožni venec 

 
- SESTANEK ZA STARŠE ZAGORSKIH PRVOOBHAJANCEV bo v torek, 
12.10. ob 19h v župnišču. Pridite vsi starši! 
- BIRA: Zahvaljujemo se vsem, ki ste pretekli teden darovali za duhovnika, mež-
narice in mežnarja v obeh župnijah. Bog naj vam bogato povrne! 
V prihodnjem tednu bo bira: v sredo v Drskovčah, v četrtek na Ratečevem Brdu in 
v petek v Parjah, povsod po maši. 
- ZAČETEK ŠKOFOVSKE SINODE PO ŠKOFIJAH bo prihodnjo nedeljo. 
- PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV  

ZA KONEC EPIDEMIJE IN EDINOST V CERKVI: 
Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in proš-

nji, da skupaj premagamo težko krizo epidemije in delitev med nami. Čas korona-
virusne bolezni COVID-19 je čas preizkušnje, pa tudi priložnost, da poglobimo 
svojo vero in zaupanje v Boga. Tako bomo iz krize izšli prečiščeni in utrjeni v veri 
ter bodo naša občestva kraj živete vere.  

V nedeljo, 17. oktobra 2021, vesoljna Cerkev pričenja sinodalno pot preverjanja 
življenja po veri v Kristusa. Ta pot se najprej pričenja tako na ravni škofij kot tudi 
na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja je priložnost, da po vseh naših ob-
čestvih namenimo skupno molitev za prenehanje epidemije v naši domovini in da 
začutimo, kako smo v tem času vsi ena družina, čeprav z različnimi mišljenji in 
prepričanji, ter skupaj poklicani, da pokažemo odgovornost in sodelovanje. 

Vaši škofje 



 
 

- Danes imamo na obisku g.DANILA LISJAKA, misijonarja v Ugandi v Afriki. 
Zahvaljujem se mu za njegov obisk v naših dveh župnijah in za prikaz dela in sta-
nja na njegovem misijonu. Če kdo želi, lahko daruje za njegov misijon. S tem se 
pridružuje misijonarju pri lajšanju materialnih stisk njegovih župljanov. Nič manj 
oziroma še bolj je potrebna naša duhovna podpora, da njega in druge misijonarje 
podpiramo s svojo molitvijo, pa tudi s potrpežljivim prenašanjem in darovanjem 
svojega trpljenja, svoje bolezni in drugih nevšečnosti za misijonarje. 
- POROČILO S SEJE ŽPS TRNJE: Pri duhovni  poglobitvi smo ob priročniku 
razmišljali o krepostih in zgledu sv. Jožefa ter štirih zahtevnih nalogah, ki jih je 
dobil po angelu v sanjah. Jožefova izkušnja kaže, da Bog deluje tudi skozi stisko, 
strahove, krhkost, slabotnost. Zelo pomembno pa je, da tudi mi v podobnih da-
našnjih situacijah ostajamo povezani z Bogom. - Ob pregledu minulih prazničnih 
in drugih dogodkov smo bili veseli lepe udeležbe pri nekaterih praznovanjih, pri 
drugih manj. Veseli smo bili obiska in pristopa generalnega vikarja, msgr. Slavka 
Rebca. Pri celodnevnem češčenju v Trnju smo ugotavljali, da je bila majhna ude-
ležba, zlasti smo pogrešali tudi birmance. - Pred nami je mesec oktober, ki vabi k 
molitvi rožnega venca ne le starejše župljane, ampak tudi mlade. Predlagano je 
bilo, da bi v tem mesecu pri njem sodelovali zlasti birmanci. Ob večjih praznikih 
(Vsi sveti, shodi) iščemo možnost, kako bi omogočili čim večjemu številu vernikov 
udeležbo pri sv. maši. - Prisluhnili smo kratkemu poročilu o delovanju MŽ Karitas 
v tem zahtevnem času. Spregovorili smo tudi o pripravah in dejavnostih birman-
cev na prejem zakramenta sv. birme. O tem bo govora tudi na bližnjem sestanku 
za starše birmancev.  
 

NE ODVRNIMO SE OD ŽIVLJENJA 
 

Evangelist Marko pripoveduje zgod-

bo, v kateri mož in vpraša, kako lahko 

doseže večno življenje. Jezus mu sve-

tuje zapovedi. Mož mu odgovori, da 

jih že vse izpolnjuje. Tega moža si 

predstavljam kot moškega v srednjih 

letih. Poskusil je pravilno živeti. Ni se 

ustalil le v zunanjem svetu, ampak tu-

di v svoji duhovnosti. Vse je poskusil 

storiti prav in izpolnjevati vse zapo-

vedi. Toda v svojem srcu čuti, da še 

nekaj manjka. In Jezus se je ozrl nanj, 

»ga vzljubil in mu dejal: ›Eno ti 

manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in 

daj ubogim, in imel boš zaklad v ne-

besih; nato pridi in hôdi za menoj!‹« 

(Mr 10,21). 

V tem človeku je Jezus začutil hrepe-

nenje, da bi šel naprej, da se ne bi za-

dovoljil z zapovedmi, ki se jih je dr-

žal, saj je začutil, da mora v življenju 

obstajati še nekaj več. Od tega člove-

ka Jezus pričakuje, da bo storil nekaj 

nenavadnega, da bo prodal vse svoje 

imetje in denar podaril revežem. To ni 

izziv, ki bi bil primeren za vsakega. 

Toda Jezus čuti, da bi ta radikalnost 

bila primerna naravi tega moža. To bi 

bila pot, preko katere bi njegovo ži-

vljenje prinašalo sadove. Toda mož 

žalosten odide, ker ima veliko premo-

ženje. Ne more pristati na Jezusovo 

besedo. V sebi ima impulz, da bi živel 

bolj radikalno in avtentično. Toda ni-

ma poguma, da bi sledil temu impul-

zu. Posledice so žalost in depresija. 

Včasih je depresija znak, da nismo 

sledili svojemu notranjemu impulzu. 

Ker zavračamo življenje, se naša duša 

upre z depresijo.  



14. oktober 
KALIST I. 

 

Kalist, ki je vodil Kristusovo Cerkev od leta 
217 do 222, je izšel iz suženjske družine. 
Rodil se je leta 155 kot sin sužnja Domicija v 
Rimu. Že v mladih letih je postal kristjan in 
vere se je trdno oklepal. Bil je izredno nadar-
jen in zvest, gospodarja je imel rad in ga ni 
hotel zapustiti. Zaradi svoje prevelike dobro-
srčnosti je prišel v ječo in iz nje so ga rešili 
njegovi krščanski prijatelji. Nasprotniki so do-
segli, da so Kalista najprej prebičali, nato pa 
obsodili na prisilno delo v strahotnih sardin-
skih rudnikih, kjer so bili obsojenci izenačeni 
z živalmi. Po nekaj letih nečloveškega trplje-
nja je Kalist dosegel prostost, ko je Cesar 
Komod na prošnjo svoje žene, ki je bila kris-
tjanom naklonjena, izdal odlok o splošni po-
milostitvi. Kalist se nekaj časa ni upal vrniti v 
Rim. Tja je prišel šele za časa papeža Zefe-
rina, ki ga je posvetil v diakona in mu izročil 
najprej upravo katakomb, pozneje pa nad-
zorstvo nad vso cerkveno imovino. Pri svo-
jem delu se je tako izkazal, da je bil po smrti 
papeža Zeferina leta 217 izvoljen za njego-
vega naslednika. Mnogi ponosni Rimljani so 
se le neradi podrejali bivšemu sužnju kot po-
glavarju Cerkve. Kalist je kljub vsemu ostal 
ponižen, miren in strpno dostojanstven. Za-
radi njegovega prizanesljivega ravnanja s 
padlimi in grešniki so ga mnogi ostro napadli, 
med njimi tudi cerkveni pisatelj Tertulijan. Ne 
ve se natančno, kdaj naj bi Kalist umrl. Staro 
poročilo ve povedati, da so ga vrgli v ječo, 
kjer je trpel lakoto in je bil večkrat bičan do 
krvi.  
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Tako bi lahko bila depresija povabilo, naj 

si upamo živeti, namesto da bi dovolili, 

da nas plahi glasovi odvračajo od življe-

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

 
 

+YOUCAT – katekizem za mlade 
Kako ravna kristjan z jezo? 
 

Pavel pravi: »Jezite se, a nikar ne 

grešite! Sonce naj ne zaide nad vašo 

jezo« (Ef 4,26).  
(KKC 2302–2304) 
 

Jeza je najprej le naravno čustvo, kot 

odgovor na zadano krivico. Če pa se iz 

jeze razvije sovraštvo in želimo bliž-

njemu zlo, nastane iz normalnega ob-

čutja težek prekršek proti ljubezni. 

Vsaka nekontrolirana jeza, predvsem v 

naklepanju maščevanja, je uperjena 

proti miru in uniči »red in spokojnost«.    
 

KAR MI JE NALOŽENO 

 

Bog, naš Oče,  

čudovito je tvoje stvarstvo. Vse 

ustvarjeno prihaja iz tvojih rok. Tudi 

mene si poklical v bivanje, mi dal za 

moje življenje nalogo, ki je ne more 

izpolniti nihče drug.Za svoje življe-

nje imam poslanstvo. Morda ga tukaj 

na zemlji še ne bom čisto spoznal, 

toda nekoč mi bo popolnoma jasno. V 

to bivanje  nisem poslan kar tako 

brez namena, ampak kot člen dolge 

verige, most med ljudmi in generaci-

jami.Gospod Bog, lepa je moja naloga:  

da zaključim tvoje delo, prinašam 

mir, delam dobro, služim resnici, ži-

vim po tvoji besedi – kjerkoli sem in 

kjerkoli bom. Amen. 
Youcat - Molitvenik za mlade 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

PUJSEK – Fant in dekle gresta v restavracijo. 
Fant se po nerodnosti popacka, potem pa re-
če: »Izgledam kot pujsek.« – Ona: »Pa popa-
cal si se tudi.« 

 


