
 

 
 

In ko sta odhajala od njega,  

je Peter rekel Jezusu: »Učenik, 

dobro je, da smo tukaj.  

Postavimo tri šotore:  

tebi enega, Mojzesu enega  

in Eliju enega.«  

Ni namreč vedel, kaj govorí.  

Medtem ko je to govóril,  

pa se je narédil oblak in  

jih obsenčil, in ko so šli v oblak, 

jih je obšla groza.  

Iz oblaka se je zaslišal glas: 

»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, 

njega poslúšajte!«  

In ko se je ta glas zaslišal,  

je bil Jezus sam.  

Oni pa so molčali in tiste dni  

niso nikomur povedali,  

kaj so videli. 
 

(Lk 9,33–36) 
 

 

POSTAVIMO ŠOTOR V DOLINI 

 

   Evangelij druge postne nedelje nam pripoveduje o 
Jezusovem spremenjenju na gori, ki so mu bili priče 
trije izbrani učenci. Petra je pogled na poveličanega 
Učenika tako očaral, da bi kar ostal in prišel je na dan 
s predlogom, da bi tam gori postavili tri šotore: Jezusu, 
Mojzesu in Eliju. Če smo pozorni, zlahka ugotovimo, 
da je Jezus te besede preprosto preslišal, sploh jih ni 
komentiral. 
   Nekateri razlagalci tega dogodka poudarjajo, da 
»Bog ni prišel na zemljo zato, da bi mu človek postav-
ljal hiše, v katerih naj bi prebival, marveč je prišel zato, 
da bi prebival v hišah in domovih, kjer mi prebivamo« 
(Lojze Bratina). Že v stari zavezi namreč Bog, ki je 
sklenil zavezo z izvoljenim ljudstvom, o sebi pravi, da 
je »ljubosumni Bog«, ki ne trpi poleg sebe nobenih 
drugih bogov. Bog nove zaveze, ki je zavezo z nami 
sklenil z daritvijo lastnega življenja za vse človeške 
otroke, pa nam pravi, da živi sredi med nami. Njegove 
poteze so vtisnjene v srce vsakega človeka. Tudi tvo-
jega in mojega.  
   Toda naš Bog je zahteven Bog. Ne moremo se ga 
otresti s tem, da mu vsak dan odmerimo nekaj minut 
za molitev, vsako nedeljo eno urico za mašo. Hoče, da 
mu služimo vsak dan, vsako uro, vsako minuto. Hoče, 
da gremo za njim po poti križa. Prvi v tej dolgi in nes-
končni procesiji je on. Njegov zgled nas spodbuja, nje-
gova ljubezen ohranja in poživlja našo ljubezen. 
   Ko občudujemo številne cerkve in cerkvice po slo-
venskih hribih in gričih, ne smemo prezreti dejstva, da so naši predniki ob domovih, ki so se ni-
zali eden k drugemu, postavili Božjo hišo – župnijsko cerkev. V tiste cerkve na gričih so nekaj-
krat na leto poromali za veselje srca in za okrepitev duha. V cerkvi sredi vasi pa so se vztrajno 
zbirali dan za dnem, v večjem številu nedeljo za nedeljo. Ob obhajanju Gospodove daritve so 
črpali moč za medsebojno darovanje. Jezus želi, da mu »postavimo šotor v dolini« – sredi 
vsakdanjih življenjskih opravil in obveznosti, skrbi in dolžnosti, težav in radosti. Najbolj ljubi so 
mu čisto vsakdanji prostori, ki so blagoslovljeni in posvečeni z ljubeznijo in dobroto. 

 Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

2. POSTNA 

NEDELJA 

                     13.3. 
Sv.Leander Seviljski 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Križev pot 
  9h +Zorana Kristan, Trnje 81, 30. dan – Mol. za rajne 

10,30 Za vse župljane obeh župnij – Molitve za rajne 

15h Križev pot 

Ponedeljek      14.3. 
Sv. Matilda, kraljica 

Zagorje 18h +Jožef Kljun, Zagorje 71, osmina 

Torek              15.3. 
Sv. Klemen M. Dvoržak 

Trnje 17,30 +Milena Možina, Trnje 1/a, obletna 

Sreda             16.3. 
Sv.Hilarij in Tacijan,m 

Zagorje 18h +Majda Kirn, Zagorje 33, obletna 

Četrtek           17.3. 
Sv. Patrik, škof, mis. 

Zagorje 18h +Marija in Anton in vsi +i Rolih, Drskovče 23, obl. 

Petek                18.3. 

Sv.Ciril Jeruzal., škof Zagorje 18h +Anton Kastelic, Zagorje 118/a, obletna 

Sobota           19.3. 
SV.JOŽEF, Jez. redn 

Trnje 

Zagorje 

16,30 +Jožef Možina, Trnje 1/a, obletna 

18h V čast sv. Jožefu, Parje 25 

 +Jožefa in Janez Tomšič, Zagorje 26 

3. POSTNA 

NEDELJA 
                       20.3 

Sv.Martin iz Brage,šk. 

Trnje 

Zagorje 
Sv.Trojica 
Zagorje 

  9h +Neda Polh, Klenik 84, 2. obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h Križev pot 

15h Križev pot 
 

- PAPEŠKA NEDELJA: Danes je točno 9 let, kar je bil izvoljen za papeža buone-
saireški nadškof in kardinal Jorge Mario Bergoglio, ki si je nadel ime FRANČI-
ŠEK. Zavetnik in vzornik mu je sv.Frančišek Asiški. Molimo zanj, da bi še naprej 
odločno in zvesto služil svojemu Gospodu, ki ga zastopa na zemlji, in vesoljni 
Cerkvi. 
- KVATRNA  NEDELJA je danes. Zato bomo ob koncu maše molili za naše raj-
ne. MILOŠČINA današnje nedelje je za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v 
Ljubljani. Bog vam povrni za vaš dar v ta namen. 
- VEROUK bo ta teden za vse skupine reden! 
- SV. MAŠE med tednom bom, razen torka, imel vse v župnišču v Zagorju ob 
18h. V torek bo (po verouku) ob 17,30 v Mežnariji v Trnju. Ker so to majhni pro-
stori, naj bo v njih do deset oseb – z maskami! 
- SLOVESNI PRAZNIK SV. JOŽEFA bo v soboto, 19.3. Sv. maši bosta ob 16,30 
v Trnju in ob 18h v Zagorju - v cerkvi. Sv. Jožef je zavetnik krščanskih mož. Zato 
lepo vabim k sv. maši, pri kateri boste prejeli poseben blagoslov. 
- TEDEN DRUŽINE se začne s praznikom sv. Jožefa in traja do praznika Gospo-
dovega oznanjenja, 25.3. S tem tednom se začne Leto družine. V Tednu druži-
ne smo povabljeni, da molimo za očete in  matere. Po spodnjem naslovu ste po-
vabljeni, da vsak večer ob 20h spremljate molitev za družine, ki jo bo vodi vsak 

večer po eden naših škofov. https://www.facebook.com/svjozef.si/live 

- DRUŽINSKI KRIŽEV POT: V Letu družine smo vabljeni, da se vsaj enkrat ude-
ležimo Družinskega križevega pota v naravi. Tako bo prihodnjo, 3. postno nedeljo 

https://www.facebook.com/svjozef.si/live


 
 

ob 15h križev pot na Sveto Trojico, naslednjo nedeljo, 4. postno ob 16h pa na Ši-
lentabor. Res lepo vabljeni, da se udeležite te postne pobožnosti celotna družina. 
Naj bo to velika prošnja za naše družine, da bi ostale trdno povezane z Bogom in 
med seboj! – Ker ta teden ne bo še maš po podružnicah, se kljub temu zberite k 
molitvi križevega pota. Darujte ga za mir v Ukrajini in drugod po svetu. 
- DELAVNICA ZA OTROKE – za materinski dan bo v soboto, 19.3. ob 10h v 
župnišču v Zagorju. Prinesite s seboj škarje in lepilo! Lepo vabljeni! 
- MILOŠČINO bodo odslej spet pobirali s škrabco. 
- SLOVENSKA KARITAS nas vabi, da pomagamo ljudem v Ukrajini, ki so žrtve 
brezumnega Putinovega napada. Tam ljudje danes trpijo nepojmljivo pomanjka-
nje najosnovnejših življenjskih potrebščin. Zato jim pomagajmo, kolikor moremo. 
Na mizici za tisk so položnice, s katerimi lahko nakažete svojo pomoč brez provi-
zije. Poleg materialne pomoči potrebujejo tudi našo duhovno podporo. Papež in 
naši škofje nas stalno vabijo, da molimo za Ukrajince in prenehanje morije in 
uničevanja ukrajinskih prebivalcev in njihovih mest in vasi. To zmore vsak izmed 
nas kristjanov, ki verujemo v Boga. – Sedanje stiske (pandemija, vojne tudi po 
drugih delih sveta, lakota, vremenske katastrofe itd.), ki pritiskajo na sedanji svet, 
nas spominjajo na prikazovanja v Fatimi, ko je Marija prosila fatimske pastirčke 
in po njih vse ostale ljudi, naj veliko molijo za spreobrnjenje grešnikov in vseh na-
rodov, za mir v svetu. V ta namen naj se posvetijo Jezusovemu in Marijinemu Sr-
cu.  

Zlasti bogati Evropi se dogaja podobno, kot se je Izraelcem: ko se jim je dobro 
godilo, so pozabljali na Boga, ki jih je rešil egiptovske sužnosti. Ko so jih doletele 
razne nesreče (napadi sosednjih narodov, medsebojni boji, babilonsko suženjstvo 
idr.), so se spomnili na svojega Boga. Podobni smo jim tudi mnogi Slovenci, tudi 
naše vasi in župnije. Ko smo živeli pod pritiskom ateistične oblasti, smo vedeli, 
kam se obračat po pomoč… Prišla so leta, ko nam nič ne manjka; pozabili smo, 
KDO nam daje svoj blagoslov. Začeli smo zapuščati Njega, od katerega prihaja 
vsak dober dar. Sedaj pa so pričeli prihajati opomini (bolezni, medsebojni prepiri 
– ne le v politiki, tudi v medosebnih odnosih, celo v družinah in potem se ti valovi 
nezaupanja, mržnje in sovraštva širijo naprej – in sedaj še vojna v naši bližini, ki 
se lahko razširi še na druge države…). Ne bodimo slepi in gluhi za te opomine in 
vrnimo se k Tistemu, ki nas neizmerno ljubi in nam je poslal svojega Sina, da bi 
nas rešil oblasti hudobnega duha.  
- ZAHVALJUJEM se vsem, ki ste zame molili ob moji bolezni in se me tudi dru-
gače spomnili…! Bog vam povrni! 
 

NAŠA DOMOVINA JE V NEBESIH 

Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Je-

zusa Kristusa. (Flp 3,20) 
 

V primerjavi z nasprotniki, ki si prizade-

vajo zgolj za zemeljsko, Pavel spomni 

Filipljane (kot beremo v berilu 2. postne 

nedelje) na njihovo pravo domovino. Ta 

je v nebesih. Kristjani naj vedno vedo, da 

so tu na zemlji samo tujci. Njihova do-

movinska pravica pa je v nebesih. – A po 

drugi strani se moramo zavedati, da so 

kristjani že zdaj – sredi svojega zemelj-

skega življenja – doma v nebesih. Nebe-

sa, to je za Pavla nebeški svet, Božji svet 

in svet njegovih angelov. 



18. marec 
VENDELIN VOŠNJAK 

 

»Svetnik je največja umetnina stvarstva. 
To je človeška duša na najvišji stopnji po-
polnosti. Vse naše prizadevanje  mora biti 
usmerjeno v to, da bi to stopnjo popolnosti 
dosegli.« Tako je svojim redovnim sobra-
tom, hrvaškim frančiškanom, polagal na sr-
ce. P. Vendelin. Z uradnim naslovom »Božji 
služabnik« se naglo bliža oltarju. Sicer pa 
se je rodil na slovenskih tleh, v Konovem pri 
Velenju, leta 1861. Družino je povezovala 
vsakdanja skupna molitev in življenje po 
Božjih zapovedih. Po končani osnovni šoli je 
Mihael odšel na Ptuj, kjer je kot duhovnik 
deloval njegov prastric dr. Ivan Vošnjak. 
Pod njegovim varstvom in duhovnim vod-
stvom je tam končal nižjo gimnazijo. Na svoj 
sedemnajsti rojstni dan je vstopil v samo-
stan manjših bratov (frančiškanov) v Zagre-
bu in dobil redovno ime Vendelin. Študij filo-
zofije in teologije je opravil v Pečihu in 
Gradcu in leta 1884 postal duhovnik. Nato 
se je študijsko izpopolnjeval še na univerzi v 
Innsbrucku, kot mlad pater pa je bil vzgojitelj 
redovnih klerikov v Varaždinu in Zagrebu. 
Zaradi globokega duhovnega življenja ter iz-
rednih človeških in redovniških odlik je bil pri 
32 letih izbran za provincialnega definitorja, 
1895 pa postal gvardijan zagrebškega sa-
mostana in leta 1900 provincial novousta-
novljene province na Hrvaškem. Bil je pri-
ljubljen spovednik, moder duhovni voditelj, 
moč za svoje delovanje pa je črpal v zbrani 
molitvi. Bil je drobne postave in vse življenje 
bolj krhkega zdravja. Umrl je leta 1933 za-
radi raka na želodcu.  
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Že tu, »v tujini«, smo deležni te nebeške 

domovine. Svoje varnosti ne doživljamo 

samo v odnosu do prijateljev ali v skupnosti 

enakomislečih. Svoj temelj imamo v Bogu. 

Svojo eksistenco smo zgradili na Bogu. 

Sredi sveta smo ljudje zemlje in obenem 

ljudje nebes. Imamo dvojni izvor, dvojno 

pripadnost. Svojo najglobljo identiteto, svo-

jo domovino pa najdemo pri Bogu. 

Nebesa, kot naša prava domovina, so že 

zdaj med nami, če Kristus, ki je šel v nebe-

sa, prebiva v našem srcu. Kristus zdaj kra-

ljuje v nebesih in kot tak je tudi naš Gospod. 

In on je naš rešitelj, naš Odrešenik, ki nas 

osvobaja notranjih odvisnosti, ki nas rešuje 

iz oblasti sovražnih ljudi in sil. Toda nebesa 

so tudi prihodnja veličina. Iz njih pričaku-

jemo Zveličarja, Rešitelja, Odrešenika Jezu-

sa Kristusa, našega Gospoda. Ta Jezus Kri-

stus bo prišel, da bi nas za vedno sprejel v 

večno domovino. 

Mnogi si danes težko predstavljajo Kristu-

sov ponovni prihod. Konca sveta ne morejo 

uskladiti s svojim naravoslovnim znanjem. 

Konec sveta in Kristusov ponovni prihod 

razumem takole: v moji smrti je mojega 

sveta konec. In tu pride k meni Kristus, da bi 

me vodil v bivališče, ki mi ga je pripravil. 

Tedaj sem za vedno doma pri Bogu, tedaj  

sem v nebesih.  Po: A. Grün, Veselje bo popolno 

Blagoslovljen mož,  
ki zaupa v Gospoda in  

je Gospod njegovo zaupanje. 
(Jer 17,7) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
Podkev za srečo. 



 


