
 

 
 

Tedaj je poklical k sebi  

množico skupaj z učenci  

in jim rekel: »Če hoče kdo  

hoditi za menoj,  

naj se odpove sebi  

in vzame svoj križ  

ter hodi za menoj.  

Kdor namreč hoče rešiti  

svoje življenje,  

ga bo izgúbil;  

kdor pa izgubi svoje življenje 

zaradi mene  

in zaradi evangelija,  

ga bo rešil.« 
 

(Mr 8,34–35) 
 

 

VERE NI BREZ (KRIŽANE) LJUBEZNI 
 

 Po besedah apostola Pavla mora »vera delovati 
po ljubezni«. O tem nas prepričuje tudi apostol Ja-
kob v drugem berilu. »Kaj pomaga, bratje moji, če 
kdo pravi, da ima vero, del pa nima?« Raoul Folle-
reau v eni svojih knjižic piše, kako je neki »neopore-
čen« kristjan ob koncu življenja prišel pred Boga in 
mu dejal: »Gospod, vse življenje sem ti zvesto služil. 
Moje roke so čiste.« Bog pa mu je nato rekel: »Res 
so čiste, vendar so tudi prazne.« Tako razsodbo bi 
utegnil slišati marsikdo med nami, ki živi svoje kr-
ščanstvo površno, brezosebno, iz navade. Jezusovo 
vprašanje učencem v današnjem evangeliju: »Kaj pa 
vi pravite, kdo sem?« je namenjeno slehernemu od 
nas. »Kaj praviš, kdo je Jezus Kristus?« To terja od 
nas oseben, enkraten in tudi obvezujoč odgovor, ki 
ga ne bomo izrekli z jezikom, temveč s svojim življe-
njem – hodeč po Jezusovi poti, nad katero se razte-
za senca križa. Jezus nam daje vedeti, da njegov 
odhod v trpljenje in smrt ni samo njegov, temveč tudi 
vseh tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu dobi 
Jakobov nauk o veri in delih svojo dejansko neiz-
podbitnost. Vera brez trpljenja ni krščanska vera. 
Vera, ki hoče le rešiti in ne izgubiti, bo vse izgubila. 

Reševati sebe je sebičnost, egoizem, ki je nezdružljiv z vero, katere ni mogoče ločiti od 
ljubezni. 
 Pater Ramon Cue v knjigi Moj polomljeni Kristus pripoveduje, kako je kot ljubitelj umet-
nosti iskal kakšno izjemno upodobitev Jezusa na križu. V neki prodajalni starin je odkril kip 
Križanega, ki je bil hudo poškodovan med državljansko vojno. Kupil ga je in sklenil, da ga 
dal obnoviti. Tedaj je Križani spregovoril: »Poslušaj, če že vpričo mojih polomljenih udov 
obujaš spomin na tiste, ki so v vojni uničevali moje podobe, kako da ti ne pride na misel to-
liko in toliko tistih, ki žalijo, ranijo, zlorabljajo in pohabljajo svoje brate v času po vojni? … 
Poglej, neizmerno veliko kristjanov se utaplja v pobožnosti, v svečah in cvetju nad lepimi 
Kristusi, pri tem pa pozabljajo na svoje brate, na ljudi: na grde, polomljene in trpeče Kristu-
se. S tem se ne morem strinjati.« 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

24. NEDELJA 

MED LETOM 

                     12.9. 
Marijino ime 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Branko in Jože Žigon, Trnje 58, 1.obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Angela in Ludvik Sedmak, Juršče 26, obletna 

Ponedeljek      13.9. 
Sv.Janez Zlatousti,c.u 

Palčje 
19h V dober namen in za zdravje družine Penko in  

+Matjaž Lipec in +Jožef in Jožefa Nadoh, Palčje 52 

Torek              14.9. 
Povišanje sv.Križa 

Klenik 19h +Darko Kastelic, Klenik73, obletna 

Sreda             15.9. 
Žalostna Mati Božja 

Zagorje   7h Za zdravje, N.N. 

Četrtek           16.9. 
Sv.Kornelij, papež, m. 

in sv.Ciprijan,škof, m. 

Brdo 

 

Zagorje 

17h +i Vrh, Ratečevo Brdo 6 

 +Emilija in Ivan Vrh, Ratečevo Brdo 2 

19h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              17.9. 
Sv.Robert Bellarmino Zagorje 

19h +Jože in Dana Tomšič, Zagorje 90, obletna 

Začetek devetdnevnice za birmo 

Sobota            18.9. 
Sv.Jožef Kupertniski 

Zagorje 
18h Spoved za šolarje, ki niste mogli prej! 

19h +Milka Štavar, Zagorje 36, obletna - Devetdnevnica 

25. NEDELJA 

MED LETOM 

- KVATRNA 

                     19.8. 
Sv.Januarij, škof, muč 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 
Sv.Trojica 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nada Mezgec, Trnje 1, 30.dan - Molitev za rajne 

10,30 Za vse župljane obeh župnij - Devetdnevnica 
12h +Mihaela, Franc in vsi +i Smrdel, Palčje 62 
15h V zahvalo ob obletnici vrnitve Primorske  k matični domovini  

- VEROUK V ZAGORJU: 

VEROUK V TRNJU: 

- IZBIRO ZA NOV MANDAT Župnijskega Pastoralnega Sveta imamo v naših 
dveh župnijah danes. Pravico izbire imate vsi župljani stari nad 16 let. Kandidatne 
liste, boste prejeli na klopi (če jih niste že prej izpolnili) in boste obkrožili ali ZA ali 
PROTI in jih oddali v skrinjico na mizici. 
- DEVETDNEVNICA ZA BIRMANCE v Zagorju prične v petek, 17.9. vedno ob 
19h, razen nedelje. Birmancem se pridružite tudi starši in ostali domači ter botri, 

skupina dan ura  

1. razred ponedeljek 14,30   

2. razred ponedeljek 15,15  

3. razred torek 14,30  

4. in 5. razred četrtek 15h -16,30 izmenjaje na 14 dni - 1. 

6. razred četrtek 15h -16,30 izmenjaje na 14 dni - 2  

7.- 9. razred četrtek 17h  

skupina dan ura  

3. razred torek 16h  

8. razred sreda 14,15  

6. razred sreda 15,30  

9. razred torek 14,15  

7. razred torek 15,15  



 
 

kolikor je mogoče. Goreče prosimo Sv. Duha, naj birmance utrdi v življenju po ve-
ri, da bodo zveste priče vstalega Kristusa v svojem okolju! 
- MOLITVENA SKUPINA JURŠČE pričenja z molitvijo v torek ,14. septembra ob 
19. uri . Molitev bo v cerkvi. Lepo vabljeni  vsi, ki želite okrepiti svojo vero in pri-
spevati k skupnemu dobremu na duhovnem področju.  V tem času pandemije nas 
naši škofje še posebej  vabijo k poglobljeni molitvi za prenehanje te nevarne bole-
zni.  
- SVETOVNI EVHARISTIČNI KONGRES v Budimpešti na Madžarskem, ki se je 
začel preteklo nedeljo, se zaključuje danes. Sklepno sv. mašo bo daroval papež 
Frančišek, ki bo nadaljeval svoj apostolski obisk na Slovaškem, kjer bo ostal do 
srede. Molimo za svetega očeta, da bi njegov obisk teh dveh držav prinesel duhov-
ne sadove. 
- NEDELJA IN TEDEN MLADIH 2021: Leta 2020 je papež Frančišek za vesoljno 
Cerkev določil, da se nedeljo mladih praznuje na nedeljo Kristusa Kralja. Pred 
tem je bila nedelja mladih na cvetno nedeljo. Pri tem je dal krajevnim Cerkvam 
možnost, da praznovanje nedelje mladih prestavijo na drug datum. Zaradi tradici-
je, ki jo ima Stična mladih v mladinski pastorali, so škofje podprli predlog Urada 
za mlade, da nedeljo mladih praznujemo 2. nedeljo v septembru, teden mladih 
pa v tednu od nedelje mladih do Stične mladih. 
Kdor se želi udeležiti Stične mladih v soboto, 18.9., naj se še danes prijavi na: 
https://trgovina,katoliskamladina.si/izdelek/vstopnina-sm kjer bo kupil vstop-
nico za 10 € in plačal prevoz iz Postojne 7 €. Potrebuje tudi PTC potrdilo. Sprem-
ljal vas bo postojnski vikar g. Tilen Kocjančič.  
- KVATRNA NEDELJA je prihodnja, 19.9. Molili bomo za naše rajne. Miloščina 
bo šla za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v Ljubljani. Priporočam! 
- 5. PAPEŽEVO KATEHEZO O DRUŽINI si lahko ogledate na spletu, če vtipkate: 
Katoliška Cerkev v Sloveniji. Papež Frančišek jih v »letu družine« pripravlja vsak 
mesec. Tudi prejšnje si je mogoče ogledati. Vsem zakoncem jo zelo priporočam! 
Pa tudi tistim, ki se še niso odločili za Božji blagoslov za svojo skupnost. 
- MAŠNI NAMENI (NAROČILA MAŠ): v Zagorju in na Jurščah lahko še naročate 
sv. maše po vašem namenu. Zadnje čase jih primanjkuje! 

- POROČILO Z IZREDNE SEJE ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 2. septembra: Tema to-
kratne duhovne obnove so bili zakramenti in njihov pomen. Zakramenti na nas delujejo ta-
krat, ko je v nas vera, ko smo nanje pripravljeni, odprti. Spoved naj ne bo kot obveznost, 
naj bo milost, dar, sprava z Bogom. Tudi sveto obhajilo vedno sprejmimo v veri, da je v 
njem navzoč Jezus. Vero moramo obnavljati in poglabljati. Praznovanja: Hvaležni smo za 
samostojnost domovine in trudimo se biti dobri državljani. Letos smo prvič obeležili Dan 
starih staršev. Papež Frančišek se vedno spomni ljudi, ki so na obrobju družbe. Stari starši 
opravljajo pomembno delo prenašanja znanja in izkušenj na mlade in je prav, da so jim 
namenjene posebne zahvale in molitve. Naprej Pred nami je Mali šmaren 8.septembra, 
škofijski molitveni dan z duhovne poklice na Sveti Gori, Stična mladih bo 18.septembra. 
30.septembra goduje Sv. Hieronim, glavni zavetnik naše škofije. Člani ŽPS smo predlagali, 
da bi organizirali peš romanje iz Zagorja do cerkve Sv. Hieronima nad Koritnicami. Oktober 
je mesec rožnega venca in misijonski mesec. Ne pozabimo na družinsko molitev! Glede 
datuma celodnevnega češčenja se bomo odločali kasneje, odvisno od možnosti dekanij-
skega romanja na Brezje konec oktobra. V Zagorju bo 26. septembra birma. Pred njo vizi- 

https://trgovina,katoliskamladina.si/izdelek/vstopnina-sm


13. september 
JANEZ ZLATOUSTI 

 

Doma je bil iz mesta Antiohija, kjer je ne-
kaj časa deloval tudi apostol Pavel, ki mu je 
bil kasneje vzornik in na katerega se je Ja-
nez obračal, naj mu izprosi enako ljubezen 
do Kristusa in do duš, enako pripravljenost 
na žrtve in enako nepopustljivost v boju zo-
per zmote in zoper moralne zablode. Rodil 
se je med letoma 346 in 354. Oče, visok 
častnik, je umrl kmalu po Janezovem roj-
stvu, dvajsetletna vdova, blaga in pobožna 
Antuza, se je vsa posvetila vzgoji svojega 
edinčka. Namenila ga je za državno službo 
in mu omogočila najboljšo vzgojo. Toda v 
Janezu je zmagalo nagnjenje, da se ves 
posveti Bogu. Vzljubil je Sveto pismo in ga 
preučeval kot vodilo za življenje. Ko je bil 
duhovno že zrel mož, se je dal krstiti. Potem 
se je za nekaj časa umaknil v puščavsko 
samoto, kjer je zbolel in to je vzel kot Božji 
namig, naj se vrne v Antiohijo. Tam ga je 
škof Meletij posvetil najprej v diakona, nato 
pa v duhovnika. Kmalu so mu zaupali slu-
žbo govornika v stolnici, ki jo je opravljal 
dvanajst let, in sicer izredno uspešno. S 
svojimi nagovori si je prislužil vzdevek 
Krizostom – Zlatousti.  Ko je leta 397 umrl 
carigrajski patriarh, so Janeza zvijačno zva-
bili v Carigrad in ga postavili za njegovega 
naslednika. Ko je Janez službo sprejel, je 
pokazal, da hoče vse dolžnosti vestno 
opravljati, povelja pa prejemati samo od Kri-
stusa, ki je kralj kraljev. Kmalu (l. 407) je 
moral zaradi aleksandrijskega patriarha Te-
ofila v izgnanstvo  pod vznožje Kavkaza. Po 
nekaj mesecih je tam umrl. 
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tacija in srečanje s starši, birmanci, botri 

in člani ŽPS. Potek vseh praznovanj pa 

je odvisen od epidemioloških razmer. 

Upajmo, da bomo s pomočjo višjega de-

leža cepljenih oseb imeli drugačno jesen, 

kot smo jo imeli lani. Razmislimo vsak 

pri sebi, kako lahko najbolj prispevamo k 

zajezitvi okužb. 12.septembra bo izbira 

novih članov ŽPS. Kot smo poročali že 

lani, bomo imeli eno kandidatno listo in 

se glasuje samo ZA ali PROTI. Glasujejo 

lahko vsi župljani starejši od 16 let, ki so 

prejeli zakramente uvajanja; krst, obhaji-

lo in birmo. Ožigosane glasovnice bo 

dobil vsak župljan in izpolnjeno vrne v 

glasovalno skrinjico. Člani volilne komi-

sije bomo glasove prešteli v ponedeljek, 

13.septembra. Župnik bo razglasil rezul-

tate izbire pri maši v nedeljo, 

19.septembra. Ko bo sestavljena lista iz-

branih, bo župnik izbral še predstavnike 

cerkvenih služb in člane po lastni izbiri. 

Končni seznam bo poslal ordinariju v po-

trditev. Šele ko bo ordinarij potrdil sez-

nam, bo novi ŽPS dokončno oblikovan 

in predstavljen pri sveti maši. Poročilo 

ŽGS: V prihodnjem tednu bo ponovno 

srečanje z izvajalci beljenja župnijske 

cerkve. Poročilo MŽK:V zadnjem času 

so sodelavke v skladu z ukrepi obiskova-

le starejše. Tudi letošnje srečanje starej-

ših je potekalo s sveto mašo a brez dru-

ženja. Na Mirenskem gradu bo seminar 

za vse sodelavce Karitas. Upajo, da bo 

lahko v živo. V ponedeljek 6.septembra 

bo maša za sodelavce v Logu pri Vipavi, 

s tem bomo obeležili god Matere Terezi-

je, dobrotnice iz Kalkute. 

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

PLES – On: »Ali rada plešeš?« – 
Ona: »Zelo.« – On: »Potem pa 
pojdi plesat, se bom jaz medtem 
pogovarjal s tvojo prijateljico.« 

 


