
 

 
 

Tisti čas so množice  

spraševale Janeza:  

»Kaj naj storimo?«  

Odgovarjal jim je:  

»Kdor ima dve suknji, naj ju 

deli s tistim, ki nima nobene, 

in kdor ima živež,  

naj stori prav tako.«  

Tudi cestninarji so se prišli 

krstit in so mu rekli:  

»Učitelj, kaj naj storimo?« 

Odvrnil jim je:  

»Ne terjajte nič več,  

kakor vam je ukazano.«  

Spraševali so ga tudi vojaki: 

»In mi, kaj naj storimo?«  

Rekel jim je:  

»Nikomur ne grozite  

in nikogar ne izsiljujte,  

ampak bodite zadovoljni  

s svojo plačo.« 
 

(Lk 3,10–14) 
 

 

VESELJE IN BLAGO SRCE 
 

 Današnji berili nas spodbujata k veselju in to povabilo tu-
di utemeljujeta. Prerok Sofonija potrtemu izvoljenemu ljud-
stvu kliče: »Vriskaj, sionska hči! Veseli in raduj se iz vsega 
srca! Gospod te je rešil obsodbe!« Mogoče se nam zdi preti-
rano, da bi vriskali od veselja. Pa bi morali, če bi trdno vero-
vali, da je Jezus naš Odrešenik, ki nas osvobaja in daje na-
šemu življenju smisel. Gotovo ste že doživeli ali videli, kak-
šno vriskanje nastane, če nogometaši dosežejo gol. Med 
tistimi, ki kričijo, je gotovo vsaj nekaj ljudi, ki so bili pri ne-
deljski maši. Tam pa so se držali zdolgočaseno, čeprav se 
je pred njihovimi očmi dogajalo vse kaj večjega kot na no-
gometni tekmi. 
 Apostol Pavel je vernikom zapisal besede, veljavne za 
kristjane vseh časov in vseh starosti: »Veselite se v Gospo-
du, in to zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota 
bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.« Vzrok ali razlog 
našega veselja je dejstvo, da je Bog blizu, da je Jezus naš 
prijatelj, z nami. To nas spodbuja k dobroti, blagosti. Tam, 
kjer živimo: v svoji družini, v šoli, na delovnem mestu, med 
sosedi moramo znati delovati pomirjevalno. 
 Človek, ki je tako vesel, da od veselja kar prekipeva, čuti 
potrebo, da svoje veselje deli s kom drugim, z vsemi, ki jih 
sreča. Tako se njegovo veselje pomnoži Saj smo izkustveno 
doživeli, kako se naše veselje množi vsakokrat, ko svoje sr-
ce odpremo drugim, ko z drugimi delimo svoje imetje, ko 
pomagamo pomoči potrebnim. K takšnemu veselju, ki bogati 
nas in druge, nas navaja adventni klicar Janez Krstnik. Na 

vprašanje, kaj naj stori-
mo oprijemljivega, od-
govarja tudi nam, ko 
govori tistim, ki so priha-
jali poslušat njegove spokorne pridige ob Jordanu: »Kdor ima 
dve suknji, naj ju deli s tistim, ki je nima, in kdor ima živež, naj 
ravna enako.«  
 V Malem princu beremo: »Kruh, ki ga delimo z drugimi, ima 
okus brez primere.« Lahko rečemo, da ima božanski okus, Božji 
okus, okus po Jezusu, ki se nam daje, da bi tudi nas naučil dajanja. 

Po: S. Čuk, Misli srca

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

3. Adventna nedelja             12.12.2021 Leto XIX., 48 (1048) 



 
 

Svete maše: 

3. ADVENTNA 

NEDELJA 

                     12.12. 
Devica Marija  

iz Guadalupe  

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nada mezgec, Trnje 1, dar. Margon, Pivka 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h SHOD: V čast sv. Miklavžu za sosesko Palčje-ofer 

Ponedeljek      13.12. 
Sv. Lucija, dev., muč. 

Palčje 

Parje 

17,30 +i Česnik, Palčje 12, obletna 

18.30 V čast sv. Luciji za zdravje, Parje 25/a 

Torek              14.12. 
SvJanez od Križa, c.uč. 

Klenike 17,30 +Jakob Možina, Klenik 10, obletna 

Sreda            15.12. 
Bl .Drinske mučenke 

Palčje 17h +Hermina Kovač, Palčje 58, pogrebna 

Četrtek           16.12. 
Sv. Adelajda, kraljica 

Juršče 

Zagorje 
16h Za +e članice Molitvene skupine Juršče, dar. Vesna 

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                17.12. 

Sv. Janez de Matha 
Zagorje 17,30 +i Žele, Drskovče 26, obletna 

 +Viktor Barba in Mirko Boštjančič, Zagorje 16 

Sobota            18.12. 
Sv. Vunibald, opat 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Janez in starši Fatur, Zagorje 66, 1. obletnica 

4. ADVENTNA 

NEDELJA 

                     19.12. 
Sv. Urban, papež 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Alojz in Marija Bergoč, Trnje 4/a, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Hermina Kovač, Palčje 58, osmina 

 
- ADVENTNA SPOVED:  
V TRNJU bo adventna spoved za ODRASLE  DANES popoldne ob 16h. Spove-
dovala bosta g. Jože Jakopič iz Slavine in g. Vincencij Lapajne iz Hrenovic.  
Veroučenci iz Trnja in Klenika naj prav tako pridejo k spovedi DANES popol-
dne ob 16h. Zanje bo najprej priprava na spoved v Mežnariji. 
Za vse ostale veroučence bo spoved jutri, v ponedeljek, 13.12., ob 14:15. 
V ZAGORJU bo za veroučence spoved: v petek, 17.12. ob 16h za 4. in 5. raz-
red, v soboto, 18.12. ob 15,30 za 6. razred in ob 16,30 za 7. do 9. razred. Če 
kdo ne more ob imenovani uri, lahko pride v nedeljo z odraslimi. 
SPOVED ZA ODRASLE bo v nedeljo, 19.12. ob 14h. Spovedovala bosta g. Mar-
jan Škvarč in g. Vincencij Lapajne. Zvrstite se tako, da spovednika ne bosta čaka-
la, sicer bosta odšla. Po opravljeni spovedi, bo možnost prejeti sv.obhajilo. 

Kdor želi praznovati božične praznike v krščanskem duhu, se bo tudi duhovno 
nanje pripravil. Jezus se je v Betlehemu rodil za vsakega izmed nas, a roditi se 
mora tudi v mojem srcu. Zato mu pripravimo primeren prostor v njem z vredno sv. 
spovedjo!  
- SV. LUCIJA, zavetnica za zdrave oči, goduje jutri. Zato bo sv. maša ob 18,30 
tudi v Parjah, kjer ima lep, pred leti lepo obnovljen oltar. K njej so se naši predniki 
radi zatekali s prošnjo za zdrave oči. Priporočajmo se ji, da bi zdravniki za očesne 
bolezni uspešno zdravili naše oči. 
- POGREB +Hermine Kovač bo v sredo, 15.12. ob 14h v Palčju. 



 
 

- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek, 16.12. ob 19h v cerkvi, ŽPS Trnje pa v petek, 
17.12. tudi v cerkvi. Lepo vabljeni vsi člani ŽPS-ja! 
- KVATRE so prihodnjo - 4. adventno nedeljo. Po maši bomo molili za naše rajne. 
MILOŠČINA kvatrne nedelje gre za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. 
Priporočam! 
- SPODBUDA: V času epidemije, ko so srečanja med ljudmi omejena, je lepo, da 
si prihajajoče praznike polepšamo tudi na kak drugačen način, na primer s poši-
ljanjem voščilnic med seboj. V cerkvi v Trnju bo na mizici za tisk čakal nabiralnik 
za božične voščilnice, v katerega boste lahko oddali božične voščilnice za katere-
ga koli župljana naše župnije. Pomembno je, da na kuverto napišete prejemnika 
in mogoče tudi kraj. Pošiljatelj se seveda lahko podpiše, lahko pa vošči komu tudi 
kot skriti prijatelj. Tole "pošto" bomo razdelili pred prazniki. Vsi lepo povabljeni, da 
z majhno gesto drug drugemu polepšamo praznični čas. 
- ZAHVALJUJEM SE VSEM, ki ste mi voščili in se me spomnili ob rojstnem dne-
vu in godu in zame molili. Miklavž je imel ob tej priliki tudi z mano veliko dela…! 
Naj Bog na priprošnjo sv. Miklavža vsem obilno povrne! 
- NABIRKE V ZADNJIH MESECIH: za Božji grob (12.9.) v Trnju =115.-€, v Za-
gorju =38,50 €; za kvatre (19.9) T.=148.-€, Z.=79.-€; za Misijonsko nedeljo 
(24.10) T.=219.-€, .=124-.€; ofer (1.11.) T. =406.-€, Z.=482.-€; Zahvalna nedelja 
T:=137.-€, Z.=82.-€; Klenik ofer =478,20 €, Šilentabor ofer=230.-€; Parje 
ofer=147.-€; Karitas (28.11.) T.=153.-€, Z.=108,80 €. Bog povrni za vse vaše da-
rove, pa tudi za letošnjo bero! 
 

Hrepenenje nam odpira pravo pot do božiča 
 

   Z avtom sem nekega adventnega veče-

ra želela zapustiti kletno garažo. Zapelja-

la sem prav do stebra z zapornico in pri-

tisnila rumeni gumb – nič. Malo poča-

kam, ponovno pritisnem, nekoliko moč-

neje – spet nič. Še zadnji poskus – za-

man. Sežem po telefonu, da bi poklicala 

pomoč na številko, zapisano na stebru ..., 

a v kletni garaži seveda ni signala.  

   Zavzdihnem in avto zapeljem vzvratno 

nekoliko na stran ter po stopnicah zapu-

stim zgradbo, da pokličem pomoč. Stala 

sem tam in čakala. Priznam, da je v tistih 

minutah adventna pesem, ki pravi, naj ši-

roko odpremo vsa vrata, zame dobila 

povsem nov pomen. Nenadoma mi je 

postalo jasno, kako hrepeneče lahko ča-

kamo, da se končno odpro zaklenjena 

vrata – tudi če gre samo za zaporo ob iz-

hodu kletne garaže.  

   Čez petnajst minut je prišla gospa, pri-

slonila je čip na belo omarico in – o ču-

dež, zapora se je dvignila! 

Včasih ljudje obsedimo, smo v kaj ujeti, 

si sami ne moremo več pomagati. Lahko 

se znajdemo v situacijah, na katere ni-

mamo vpliva, za katere nismo nič krivi – 

znajdemo se sami, izgubljeni in nemoč-

ni. Vrat, ki bi nam odprla izhod, ne vi-

dimo več, ključavnice so zaklenjene. 

Sam ne bom našel poti ven. Potrebujem 

nekoga, ki mi pokaže vrata, odklene 

ključavnico. Na božič Bog odpre vrata, 

ki vodijo iz nebes na zemljo. Bog posta-

ne človek, pride v moj svet, odpre in 

čaka – dokler nisem spet sposoben iti da-

lje. 

   Kaj je potrebno? Nič, samo moje hre-

penenje, da bi spet šel na pot.  
 

A. Schwarz, Divji božič 



17. december 
LAZAR IZ BETANIJE 

  

Na vzhodnem pobočju Oljske gore je vas 
Betanija, ki je od Jeruzalema oddaljena ne-
kaj manj kot tri kilometre. V tem kraju so bili 
doma Jezusovi prijatelji: Lazar in njegovi 
sestri Marta in Marija. Ko je hodil tod mimo, 
se je Jezus rad ustavil v njihovi hiši in užival 
njihovo gostoljubje in prijateljstvo. Na me-
stu, kjer je po izročilu stala ta hiša, so v 6. 
stoletju zgradili svetišče, od katerega je 
ohranjenih le še nekaj ostankov, med njimi 
Lazarjev grob. Evangelist Janez nam je 
ohranil poročilo o Lazarju, njegovi bolezni, 
smrti in obujenju od mrtvih. Obujenje tega 
prijatelja, ki je ležal v grobu že četrti dan, se 
je zgodilo javno in je mnoge navzoče pre-
pričalo o tem, da je Jezus napovedani Mesi-
ja, krati pa je bilo eno najmočnejših nagibov 
Jezusovih nasprotnikov, predvsem velikega 
zbora in farizejev, da ga spravijo s poti. Ni-
mamo pa nobenih poročil, kaj se je z Lazar-
jem in njegovima sestrama Marijo in Marto 
zgodilo po Jezusovi smrt in vstajenju. Prav 
verjetno je, da je bila po zmagi farizejev nji-
hova hiša v Betaniji na seznamu osumljenih 
in so se farizeji po vsej verjetnosti znesli tudi 
nad njenimi prebivalci in jih preganjali, da so 
se morali umakniti. V zgodnjekrščanski in 
srednjeveški umetnosti se pogosto sreču-
jemo s prizorom o Lazarjevem obujenju; tudi 
vzhodna umetnost na ikonah rada upodab-
lja ta prizor. Po nekem izročilu naj bi Lazar 
umrl zaradi gobavosti, zato so nekdaj bolni-
šnice za kužne bolezni imenovali po njem – 
lazareti.  
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ADVENTNA 
 

Mrak se gosti sredi popoldanski ur,  

podarja nam tihi čas  

srečevanja s samim seboj,  

s skrivnostjo drugega,  

da bi zaslutili vabilo Božjega kraljestva: 

Zravnajte steze, čas se je dopolnil. 
 

Iz praobljube in nedoumljivih skrivnosti 

se je sklonila Očetova roka k človeku:  

Oče sem, ki vas ljubi. 
 

Zvezde vesolja so vztrepetale,  

skozi ogrinjalo brezupa je zasijala Luč:  

Rodil se je v Davidovem mestu Zveličar, 

Na slami leži kot nemočen otrok. 
 

Sin je dar zastonjske ljubezni,  

da bi jaz in ti postala njegova  

in z Božjim otroštvom v sebi  

razširjala kraljestvo miru in ljubezni. 
 

B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe 
 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

DVOJNO – »Zakaj moški v prisotnosti tašče 
odklanja pitje alkohola?« – »Boji se, da bi vi-
del dvojno.«  

 

Tvoja leta, Gospod, so en sam dan! In tvoj 
dan ni vsak dan,  

ampak danes, ker se tvoj danes  
ne umika jutrišnjemu dnevu  

in ne sledi včerajšnjemu.  
Tvoj dan je večnost! 

(sv. Avguštin) 
 

Svet danes veliko bolj  
kakor kdaj prej potrebuje upanje: upanje 

miru, pravičnosti in svobode,  
to pa se ne more zgoditi  

brez pokornosti Božji volji. 
(Benedikt XVI.) 

 

Vsak človek je luč,  
eden večja, drugi manjša.  

Kraji dobivajo štiri vrste svetlobe:  
sončno, lunino, zvezdno in človeško. 
Glavni sta dve: sončna in človeška.  

Če ju zmanjka, umreš. 
 (Pavle Zidar) 

 

 


