
 

28. nedelja med letom: POVABLJENI SMO NA GOSTIJO 
 V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno smo in so vabljeni. Ker pa se 
niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih 
tudi najprej povabil na ''svojo gostijo.'' Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili povabljeni še 
drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko pripomore tudi ljubosumje, da drugi, tujci, bolj spre-
jemajo ''vabilo na gostijo'' kot pa ''domači''. 
 Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v prijateljstvu z Njim. Gre za to, da vabi-
lo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo Gospod sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno 
pripraviti, tudi obleči. O tem govori zadnji del odlomka, kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. Prispodobo svatov-
skega oblačila lahko razumemo kot svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot kristjani, kot 
Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot svarilo, naj hodimo k maši notranje in zunanje pripravljeni. Ne gre toliko 
za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ''notranjo obleko'' srca, 
duha. 
 Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv. Pavel. Na vse mogoče sem se navadil ... Vse premorem v njem, ki 
mi daje moč. V vsakem človeškem življenju so vzponi in so padci. V Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas vabi 
živeti apostol. Vse lahko razumemo kot del Božje šole, priprave na ''gostijo z izbornimi jedili''. Vse ima svoj smisel 
in cilj. Nič ni kar tja v en dan. 
 V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko prepoznati Božje skrbi za človeka, veselo oznanilo današnje nede-
lje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na Božjo gostijo in nujno naj odgovorimo s tem, da se povabi-
lu odzovemo, pa tudi da začnemo in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano gostijo in Gostitelja! 

Povzeto po: www.lemont-svs.org/ 
 

29. nedelja med letom - Misijonska: VSI SMO MISIJONARJI 
 »Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je žetev, pa sem slišal, da ni mi-
sijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se posvečajo evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sv. Janez Pavel II. 
v svoji poslanici za 170. svetovni misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi »misijonska«, je še ena 
priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako mo-
ra biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega evangelija.  
 Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska potovanja, poudarja: »Vsak kris-
tjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti 
Duh pošilja vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« Ko govorimo o misijo-
nih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, 
redovniki in laiki, ki jim z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o ljubezni, 
ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih 
razmerah, a z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z molitvijo 
in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla svojega namena, če se sami ne bi zbudili, 
če se ne bi trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča. 
 Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, da sem nekomu potreben. 
Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso 
potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci našega 
bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša 
Indija!  

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

28. NEDELJA 

MED LETOM 

                     11.10. 
Sv.Janez XXIII., papež 

Trnje 
Trnje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Branko Žigon, Trnje 58, 30.dan 
12h +Olga Zadel, Juršče 2 

Ponedeljek      12.10. 
Sv.Maksimilijan Celjski 

Palčje 19h +Rado Pavlovič, Palčje 38, 1. obletnica 

Torek              13.10. 
Sv.Koloman, mučenec 

Trnje 16h +Eugen Vodopivec, Klenik 62, pogrebna 

Sreda             14.10. 
Sv.Kalist, papež, mučen. 

Zagorje   7h +Stane Barič, Drskovče 1/a 

Četrtek           15.10. 
Sv.Terezija Avilska,c.uč. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Anton in +i starši Šajn, Juršče 69, obletna 

19h Rožni venec za duhovne poklice 

Petek             16.10. 
Sv. Marjeta M. Alakok 

Zagorje 19h +i Tomšič, Drskovče 21, obletna 

Sobota            17.10. 
Sv.Ignacij Antiohiski, m. 

Zagorje 19h +Janez Kotnik, Zagorje 97, obletna 

29. NEDELJA M. LET. 

- MISIJONSKA 

Sv. Luka, evang.  18.10. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,45 Češčenje SRT 
  9h Za duhovne in misijonske poklice in njih svetost 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek       19.10. 
Sv. Pavel od križa, duh. 

Palčje 19h Za vse pokojne po namenu darovalcev 

Torek             20.10. 
Sv.Vendelin, opat, pušč. 

Klenik 19h +Eugen Vodopivec, Klenik 62, osmina 

Sreda             21.10. 
Sv. Uršula, mučenka 

Zagorje   7h +i starši Šabec in kruh, Zagorje 57, obletna 

Četrtek          22.10. 
Sv.Janez Pavel II., pap. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 V dober namen 

19h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek            23.10. 
Sv.Janez Kapistran, d. 

Zagorje 19h +Jakob in Pavla Morel, Drskovče 1/a, obletna 

Sobota            24.10. 
Sv. Anton Marija Claret 

Zagorje 
18h Spovedovanje  

19h +Martin Vidmar, Parje 2/a, dar.družina Abram, Il.B. 

PREMAKNEMO KAZALCE NA URAH ZA ENO URO NAZAJ! 

30. NEDELJA 

MED LETOM 

- ŽEGNANJSKA 

                     25.10. 
Sv. Krišpin in Krišpinjan, 

mučenca 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marija in Jože Zadel, dar. Trnje 13 

 +Franc in +i starši Rebec, Trnje 13 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

CELODNEVNO  ČEŠČENJE 
12h +Marijan in Marija Glažar, Juršče 72, obletna 

17h +i Česnik in Šelj, Zagorje 60, obletna in 

SKLEP CELODENVNEGA ČEŠČENJA 
- MESEC OKTOBER je tudi MISIJONSKI MESEC. Pomenljive so besede papeža 
Frančiška, ki pravi, da je molitev srce misijonov. Molitev in aktivno delovanje za 
rast Božjega kraljestva namreč predstavljata neločjivi del življenja vsakega krist- 



 
 

jana. V ta namen iz Misijonskega središča Slovenije posredujejo nekaj koristnih 
povezav, na katerih lahko najdete (in tudi delite) gradivo: 

Prispevek o letošnjem misijonskem mesecu oktobru z videi in članki naših misi-
jonarjev, ki so nastali kot odziv na misijonsko poslanico papeža Frančiška: 
http://www.missio.si/blog/2020/10/01/misijonski-oktober-2020/ 

Gradivo za Misijonsko nedeljo2020:  http://www.missio.si/gradiva/gradivamn/  
- brošura za pastoralo in bogoslužje, 
- brošura za molitveno uro (ali devetdnevnico), 
- papeževa poslanica za Misijonsko nedeljo 2020. 
- tedenska predstavitev vseh naših misijonarjev, ki trenutno delujejo po svetu. 

Vsak teden bodo predstavljeni misijonarji ene celine:  
https://www.facebook.com/missio.si 

 Kot je že povedal papež Frančišek, tudi misijonarji sami potrjujejo, da sicer za 
svoje delovanje potrebujejo tudi materialna sredstva, a najvažnejša je duhovna 
podpora z molitvijo in darovanjem svojega trpljenja. Zato se nam vedno pri-
poročajo v molitveni spomin, kar uresničujejo člani Misijonske molitvene zveze na 
ta način, da vsak dan zmolimo eno desetko rožnega venca za naše misijonarje na 
eni celini: v ponedeljek v Afriki, v torek v Ameriki, v sredo v Evropi (Albanija, Ukra-
jina, Rusija), v četrtek v Avstraliji in Oceaniji, v petek v Aziji. S tem veliko poma-
gamo našim misijonarjem. Na ta način tudi sami uresničujemo svoje misijonsko 
poslanstvo, ki nam ga naroča Kristus. 
- IZREDNO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV: Povabilo duhovnikom in verni-
kom za spoštovanje ukrepov – preberite si na oglasni deski! 
- ODPOVED VEROUKA V TRNJU: jutri in v torek ne bo verouka samo v Trnju! 
- POGREB +Evgena Vodopivca iz Klenika bo v Trnju v torek ob 16h. 
- BIRA  v Parjah bo v četrtek ob 18,30 v cerkvi. 
-MILOŠČINA prihodnje – MISIJONSKE NEDELJE gre za misijone.– 
- CELODNEVNO ČEŠČENJE SV.REŠNJEGA TELESA bo zadnjo nedeljo v me-
secu v ZAGORJU po naslednjem sporedu: 

 
PRIDITE, 

 

MOLIMO! 

 
 

K SV. SPOVEDI ste povabljeni v soboto, 24.10. od 18h do sv. maše ob 19h. 
Spovedoval bom sam, v nedeljo pa od 16h dalje g. Marjan Škvarč, pol ure pred 
mašo se mu bo pridružil še g. dekan Lojze Milharčič iz Knežaka. Naj bo ta dan 
res zahvala za Jezusovo bivanje med nami in prošnja, da bi nas rešil nevarnega 
koronavirusa kovid-19.  
- VZTRAJAJMO V MOLITVI rožnega venca skupaj doma ali v cerkvi in molimo v 
tem mesecu zlasti za misijonarje in da bi premagali pandemijo koronavirusa. 
- MENJAVA URE: upajmo, da bomo letos zadnjič morali premikati kazalce na urah 
s sobote, 24.10. na nedeljo, 25.10. za eno uro nazaj. 
 

Kristjan mora biti v svoji osnovni usmeritvi človek upanja in zaupanja, v zavesti, da ima 
končno vse svoj smisel, tudi če ga trenutno takoj ne uvidi.  (Alojzij Šuštar) 

Ure Skupine Ure Skupine 

do 12h Šolarji 14-15 Parje 

12-13 ŽPS+Karitas 15-16 Drskovče 

13-14 Zagorje  16-17 Pevci 

Od 16h dalje spovedovanje 

http://www.missio.si/blog/2020/10/01/misijonski-oktober-2020/
http://www.missio.si/gradiva/gradivamn/
https://www.facebook.com/missio.si


20. oktober 
IRENA 

 

V njenem življenjepisu se resnična dej-
stva prepletajo z legendami. Irena naj bi bila 
redovnica v mestu Tomar v sredini Portu-
galske proti koncu 6. stoletja. Vanjo se je 
zaljubil bogat plemič po imenu Bertaud, ki 
pa je bil veren in si ni upal Bogu posvečeni 
devici izpovedati svoje ljubezni. Zaradi te 
ljubezni, ki ni mogla biti uslišana, je hudo 
zbolel. Zdravnik, ki so ga poklicali, ni mogel 
odkriti nobenega vzroka tej nenadni bolezni. 
Irena je za to bolezen zvedela po notranjem 
razodetju. Šla je obiskat Bertauda in ga pro-
sila, naj neha misliti nanjo, pa bo ozdravel. 
To se je resnično zgodilo, vendar pa je Ireni 
zapretil s smrtjo, če izve, da se je povezala 
s kakšnim drugim moškim. Pobožno mlado 
redovnico je začel nadlegovati njen učitelj, 
ki ga je Irena odločno zavrnila. Učitelj se je 
maščeval tako, da jo je javno blatil, da pri-
čakuje otroka. Ko je to zvedel njen prvi snu-
bec, je izpolnil svojo grožnjo. Poslal je svo-
jega služabnika, ki je Ireni odsekal glavo, 
njeno telo pa je vrgel v reko Tajo. Naslednji 
dan ga je našel benediktinski opat Selij. 
Vzeli so ga iz reke in ga z vsemi častmi po-
kopali v kraju Skalabu. Nad njenim grobom 
so zgradili baziliko, kjer so sv. Ireno častili 
kot mučenko, po njej so kraj preimenovali v 
Santarem (danes je to mestece južno od 
Fatime, kjer je svetovno znana Božja pot). 
20. oktober, ko se spominjamo mučenke sv. 
Irene, je po vsej verjetnosti dan posvetitve 
njene bazilike. 

 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 
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Dragi moji, če imate ozko srce,  
ga bo molitev razširila,  
da boste ljubili Boga.  

Molitev omogoča,  
da že tukaj okušamo nebesa in  
nekaj nebeškega prihaja v nas. 

(sv. Janez Vianney) 
 

Če hoče človek doseči srečo,  
mora vanjo vračunati tudi trpljenje. 

(Anton Trstenjak) 

 

13. oktober 
GERALD IZ AURILLACA 

 

Ta francoski plemič je živel v času, ko se je 
enotno cesarstvo Karla Velikega začelo drobiti in 
so se njegovi nasledniki vojskovali za dediščino. 
Vojske so rodile nasilje, revščino in moralno bedo. 
Škofje so se na svojih sinodah pritoževali, da tudi 
v samostanih ni več reda in discipline. Odgovor na 
to žalostno stanje je bilo prenovitveno gibanje, ki 
se je rodilo v samostanu Cluny, ustanovljenem le-
ta 909. Skoraj dve stoletji so ga vodili opati, ki so 
bili svetniki: možje  znanja in dela, spokornosti, 
premišljevanja in molitve. Posredno je s tem giba-
njem povezan tudi Gerald. Ta se je rodil okoli leta 
850 v plemiški družini. Bil je deležen najboljše te-
daj dosegljive izobrazbe. Po očetovi smrti je mladi 
grof Gerald d'Aurillac »sredi sveta« zaživel po vzo-
ru redovnikov. Ljudje so ga ljubili in spoštovali, ker 
so v njem odkrili plemiča, popolnoma različnega 
od drugih. Ubogim ni le pomagal, ampak je tudi ži-
vel z njimi. Spodbujal jih je k molitvi in dobroti, pa 
ne z besedami, ampak s svojim zgledom. Vedno 
in povsod se je potegoval za pravico in pravičnost, 
zavračal je nasilje in nikoli ni nosil orožja. Bil je tudi 
neutruden romar, zlasti ga je privlačil Rim, kamor 
je poromal kar sedemkrat. 894 je na svojem po-
sestvu v Aurillacu postavil benediktinski samostan. 
Gerald je sicer vedno ostal laik, vendar se je vselej 
držal strogih meniških pravil življenja, ki narekujejo 
molk, molitve, ročno delo, javno priznavanje svojih 
napak, pomoč bolnikom in romarjem. Leta 902 je 
popolnoma oslepel, 909 pa umrl. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

PES – Gospod Novak reče sosedu: »Včeraj je 
vaš pes ugriznil mojo taščo.« – »In sedaj bi radi 
odškodnino?« – »Ne, psa bi rad kupil.« 
 

PESEM – Mož: »Draga, tvoj rojstni dan je tako 
lep. Zapoj gostom kako pesem.« – Ona: »Toda 
gostje že odhajajo.« – On: »Ja, toda ne dovolj hi-
tro.« 

 


