
 

 
 

 Čez osem dni so bili  

njegovi učenci spet notri  

in Tomaž z njimi. Jezus je 

prišel pri zaprtih vratih,  

stopil mednje in jim rekel: 

»Mir vam bodi!«  

Potem je rekel Tomažu:  

»Polôži svoj prst sèm  

in poglej moje roke!  

Daj svojo roko in jo  

polôži v mojo stran in ne bodi  

neveren, ampak veren.«  

Tomaž mu je odgovóril  

in rekel: »Moj Gospod  

in moj Bog!«  

Jezus mu je rekel:  

»Ker si me videl, veruješ? 

Blagor tistim, ki niso videli, 

pa verujejo!« 
 

(Jn 20,26–29) 

 

 

TI VERUJEŠ? 
 

 Današnjo nedeljo bi mogli imenovati kar »nedelja 
vere«, kajti osrednja misel evangeljskega odlomka je 
Tomaževa izpoved vere v Vstalega in Jezusov pouk 
o pravi veri. »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, 
in niso videli, pa so začeli verovati!« Vera, tudi tista 
preprosta, vsakdanja, naravna in ne zgolj nadnarav-
na, ni v tem, da si prepričan o nečem, kar si na last-
ne oči videl in z lastnimi rokami otipal. Če bi bilo vse 
človeško spoznanje omejeno na to, bi bilo zelo rev-
no. Nadnaravna vera sicer potrebuje tudi razumske 
dokaze, in to je predmet verskega pouka pri verouku, 
pridigah, pripravi na prejem zakramentov, vendar pa 
je pri pripravljanju poti do vere veliko bolj potrebna 
ponižnost duha in prošnja za milost, ki razsvetli naš 
razum. Potrebna je odprtost srca in življenje v skladu 
z glasom vesti, ki govori vsakomur. Slovenski prego-
vor lepo pravi: »Resnica je nebeška rosa: da jo 
sprejmeš, ji pripravi čisto posodo.« 
 Dvomljivcev, kakršen je naš prijatelj Tomaž iz 
evangelija, hodi tudi danes veliko po svetu. Tomaž je 
podvomil v Kristusa, ker je bila njegova vera preveč 
enostranska, pozunanjena. »Razočaral si me, Go-
spod, ker si pustil, da so te križali kot zločinca. Mi pa 
smo upali, da boš obnovil Izraelovo kraljestvo!« So-
dobni Tomaži svojo nevero opravičujejo z izgovori: 
»Hodil sem v cerkev, molil sem; toda Bog me ni usli-
šal, ko sem bil v stiski, zato sem vse skupaj pustil.« 

Drugi pravijo: »Hodil sem v cerkev, toda župnik je bil trd in nečloveški, ni razumel mojih te-
žav, zato ne prestopim več cerkvenega praga.« Modri ljudje znajo iti preko duhovnikovih 
napak, tiste s slabotno vero pa le-te zelo motijo. Ne le za duhovnike, ampak tudi za vse 
druge učitelje vere in vse nas, ki smo priča Jezusa v vsakdanjem svetu velja vprašanje, ki 
nam ga zastavlja slovenski pregovor: »Ako ti svojemu evangeliju ne veruješ, kako bom jaz, 
kako bo tujec?« 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

2. VELIKONOČNA 

- BELA NEDELJA 

                     11.4. 
Sv.Stanislav, škof, m. 

 
Trnje 

Zagorje 

 
  9h Sv. obhajilo 

10h Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      12.4. 
Sv.Zenon Veronski,šk. 

Trnje 19h +Stanislav Smrdelj, Trnje 80 

Torek              13.4. 
Sv.Martin I., pp. muč. 

Trnje 19h +Anton Smrdelj, Klenik 75, obletna 

Sreda             15.4. 
Sv.Lidvina, devica 

Zagorje 19,30 +Tone Kavčič, Zagorje 115, 1. obletnica 

Četrtek           16.4. 
Sv.Helena Alzaška,kn. 

Trnje 

Zagorje 
18,30 Za zdravje in družino, Juršče 15, dar. KD Juršče 

19,30 Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              17.4. 

Sv.Bernardka Lurška Zagorje 
19,30 +i Česnik in Nuncija, Zagorje 26 

 +Marija Česnik, Zagorje 62, obletna 

Sobota            18.4. 
Sv.Robert, opat 

Zagorje 
19h Spoved 

19,30 +Anton in Milka Kavčič, Zagorje 115, obletna 

3. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                      19.4. 
Sv. Evzebij, škof 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Molitve za duhovne poklice 
  9h +Mara Kapelj in Franc Žele, Klenik 25, obletna 

 +Božica Mejak, Klenik 58/a, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Molitvena ura za duhovne poklice 
-  
- ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE pričenja prihodnjo ne-
deljo. Kako malo je danes tistih, ki se odločajo za duhovni poklic, opažamo že 
precej let. To ne pomeni, da Bog ne kliče več danes novih delavcev na delo v svoj 
vinograd. Pomeni pa, da večina krščenih ne čuti več potrebe po duhovnih vredno-
tah,ki jih posredujemo duhovniki, redovniki in redovnice. Vsak duhovni poklic je 
izmoljen. Mnogi duhovniki so priznali, da jim je duhovni poklic izprosila mati ali 
oče, ali stara mati, stari oče. Tudi za svoj poklic se lahko zahvalim svoji mami, pa 
verjetno še mnogim drugim. Mama mi je šele po novi maši povedala, da je molila, 
da bi kateri njenih otrok postal duhovnik. Tega mi ni nikoli prej omenila, da bi se 
ne čutil prisiljenega sprejeti duhovni poklic. – Torej: kolikor čutimo, da je tudi da-
nes potreben duhovnik v naši družbi, v naši slovenski Cerkvi, toliko bolj si bomo 
tudi sami prizadevali, da bomo z molitvijo, pa tudi s prenašanjem in darovanjem 
lastnega trpljenja, morebitne bolezni ali drugih križev, zbujali in podpirali nove du-
hovne poklice. Bog je tisti, ki kliče v duhovne poklice, a hoče, da ga pri tem tudi 
vsak kristjan na svoj način podpira. 
- UDELEŽBA PRI SV. MAŠI V CERKVI je od jutri naprej spet dovoljena 10 ose-
bam ali gospodinjstvom. Zato se je še dalje potrebno prijavljati za nedeljske in 
praznične maše. Ob delavnikih običajno ni tolikšne nuje prijavljanja, razen v izre-
dnih primerih, ko je veliko sorodnikov, ki pridejo k določeni sv. maši. 
 O tem poroča SŠK: Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi 
kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v katerem je določila po-
goje za izvajanje verske dejavnosti. 



 
 

Tako bo, po vladnih napovedih, od ponedeljka, 12. aprila 2021, veljalo, da se bodo lahko 
svete maše izvajale v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva. 
{V kolikor je površina verskega objekta manjša od 30 m2 je kljub temu lahko pri sveti maši 
navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva (družina).} Škofje so se na seji Stalnega 
sveta SŠK, ki je bila, 9. aprila 2021, zavzeli za versko svobodo ter pravico vernikov do bo-
goslužja. V dveh pismih, ki jih je predsednik SŠK nadškof msgr. Stanislav Zore poslal 
predsedniku vlade, so se škofje zavzeli za odpravo omejitev na področju obhajanja bo-
goslužij tako, da bi bile omejitve sorazmerne z omejitvami na drugih področjih javnega ži-
vljenja. Prav tako so škofje izrazili pričakovanje, da v skrbi za duhovno korist vernikov vla-
da odpravi nesorazmerne omejitve na področju površine, ki je predpisana za vsakega ver-
nika v cerkvah ter dovoli javna bogoslužja tudi na prostem. Obenem škofje pozivajo 
duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da upoštevajo vse vladne ukrepe in priporočila 
NIJZ za zaščito zdravja in omejitev epidemije. 

Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki, po katerem je izvajanje vero-
ka (kateheze)možno samo na daljavo oz. preko spleta. 

Dokler vlada ne bo sprejela ustreznega odloka in dovolila versko izobraževalno 
dejavnost velja, da je izvajanje verouka in drugih pastoralnih dejavnosti »v živo« 
prepovedano. Razlog za prepoved izvajanja verouka je v tem, da pri verouku prihaja do 
mešanja otrok iz različnih razredov oz. šol, kar lahko dodatno vpliva na širjenje epidem ije. 
Vlada bo Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji preverila naslednji teden in ga glede na epidemiološke razmere dopolnila. Posa-
mezne škofije so že oz. bodo pripravile navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in birm 
ter jih posredovale duhovnikom. 

- ZAHVALA ZA VELIKONOČI »OFER«: Vsem, ki ste darovali za domačo cerkev, 
kljub temu, da ni bila mogoča udeležba pri sv. maši za Veliko noč, se iskreno 
ZAHVALJUJEMO. V Trnju ste darovali 190,00 € v Zagorju (kjer je bila cerkev ve-
dno odprta) pa 239,10 €. Če je kdo v ta namen daroval na TRR Trnja SI56 1915 
0500 4076 963 ali Zagorja SI56 1915 0500 4076 866, v tej vsoti ni upoštevano, 
ker še nisem prejel obvestila banke DBS. Bog povrni vsem darovalcem! 
 

PLITVA VERA 
 

Človek, ki ljubi Jezusa, trpi, kadar se 

srečuje s plitvo vero in kadar ne najde 

gorečnosti v srcu drugih. Posebno bo-

lečino povzroča plitva vera družinskih 

članov: matere, očeta, bratov in sester, 

sorodnikov, saj so prav ti ljudje člo-

veku, ki ljubi Gospoda, najbližji. 

Želi jim dobro. 

Rad bi jim povedal, da je Kristus pra-

vi, živi in edini Bog, a ga preslišijo. 

Njegovi kriki obnemijo v notranjosti 

duše. 

Izzvenijo v oholost napuha brezbriž-

nih. 

V srcu se gorečnež zjoče, a ostaja ne-

razumljen, nepotolažen. 

Znajde se v primežu zavrženosti, ki je 

doletela Jezusa. 

Kako naj torej ljudem, ki jih imamo 

radi, dopovemo, naj ne zavračajo 

Božjih resnic, krščanske vere, Jezuso-

ve veličine, njegove Cerkve? 

Ni zdravila za tovrstno neodzivnost, 

brezčutnost, kajti vsak sam gospoduje 

svojemu srcu. 

In če v njem ni Boga ali je odrinjen, 

se Gospodar življenja ne vsiljuje. 

Čeprav človeka neizmerno ljubi, spoš-

tuje njegovo svobodo.  

Tudi če to pomeni, da ostane človek v 

zemeljski minljivosti materialnega in 

ne more iskati tistega, kar je zgoraj,  



13. april 
HERMENEGILD 

 

Hermenegildu je oče, španski kralj Leovi-
gild, prepustil v upravo pokrajino z glavnim 
mestom Seviljo, kamor se je preselil s svojo 
ženo. V tej pokrajini je bilo mnogo katoliča-
nov in katoliške vere se je oklenil tudi Her-
manegild. Oče, ki je s svojo ženo bil arija-
nec, ga je zaradi tega klical na zagovor v 
Toledo, a se temu ni odzval. Katoličani so 
odločno stopili na njegovo stran. Pod vpli-
vom žene Gosvinte je oče od njega zahte-
val, naj se vrne k arijanski veri, sicer ga bo k 
temu prisilil z vojsko. Hermenegild je vztrajal 
pri obrambi katoliške vere kaki dve leti, po-
tem je njegova moč opešala. Ko je oče za-
sedel Seviljo, se je umaknil v Kordovo. Tam 
ga je obiskal brat Rekared in mu obljubil 
očetovo odpuščanje. Hermenegild se je 
vdal, da prepreči bratomorno klanje, vendar 
pa je vztrajal v katoliški veri. Oče ga je zato 
vrgel v ječo, kjer so z njim grdo ravnali. Za 
veliko noč leta 585 mu je arijanski škof pri-
nesel obhajilo. Če bi ga sprejel, bi bilo to 
znamenje vrnitve v arijanstvo. Kraljevič pa 
ga je odklonil in zato mu je poveljnik Sisbert 
s sekiro odsekal glavo. Nikoli se ni pojasni-
lo, kdo je dal Sisbertu naročilo za ta umor. 
Kraljeva družina za to dejanje ni hotela pre-
vzeti odgovornosti. Sinova smrt je kralja ze-
lo pretresla. Umrl je že naslednje leto in 
pred smrtjo je sina Rekareda, svojega na-
slednika, izročil v skrb sv. Leandru, sevilj-
skemu nadškofu. Sprejel je katoliško vero, 
za katero je brat dal življenje. Do leta 589 je 
vsa vizigotska (španska) država prešla v ka-
toliško vero ter v njej vztrajala.  
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ker se ves čas peha za tem, kar je spodaj. 

Toda Gospodar življenja vedno znova 

nagovarja človeka, saj je nad njim Božje 

usmiljenje. 
Peter Millonig, Zasidran v veri 

 
 

 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
NALIV – Župnik spremlja na smrt obsojenega do 
giljotine. Medtem močno dežuje. Obsojenec, da 
ne bi ves čas hodila v mučni tišini, reče: »Lije kot 
iz škafa.« – Župnik na to: »Ti imaš še srečo, jaz 
pa bom v tem nalivu moral iti še nazaj.« 

 

 
Usmiljeni Oče,  

v velikonočnih praznikih poživljaš  

vero svojega ljudstva.  

Pomnoži v nas svojo milost,  

da bomo vsi vedno bolj spoznavali,  

s kakšnim krstom smo bili očiščeni,  

v kakšnem Duhu prerojeni  

in s kakšno krvjo odrešeni. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,  

tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha  

živi in kraljuje vekomaj. Amen. 
 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 

Kaj vse bi se spremenilo  
v naši družbi, če bi tista četrtina  

Slovencev, ki redno prihaja k maši, 
dosledno ravnala, govorila in mislila  

v duhu in luči evangelija!  
Kakšna preoblikovalna moč  

bi to bila! 
(Janez Zupet) 

 


