
 
 

Tisti čas je Peter pristopil  

k Jezusu in mu rekel: »Go-

spod, kólikokrat  

naj odpustim svojemu bratu, 

če greši zoper mene?  

Do sedemkrat?«  

Jezus mu je dejal:  

»Ne pravim ti do sedemkrat,  

ampak do sedemdesetkrat  

sedemkrat.« 
 

(Mt 18,19–20) 
 

 

DOLGOVI 

 

 V današnjem evangeliju se marsičemu čudimo. Čudimo 
se velikanskemu dolgu enega od služabnikov. Kako sploh 
more človek narediti tak dolg? Ko pa pomislimo na dolgove, 
v katere so nekateri posamezniki spravili podjetja ali celo 
svoje družine …, se lahko le čudimo. 
 Čudimo se gospodarju, da je služabniku velik dolgo od-
pustil. A kaj je mogel drugega? Dolg je bil neplačljiv. Takšne 
dolgove more poravnati le neizčrpna blagajna Božjega usmi-
ljenja.  
 Čudimo se hlapcu, ki je zaradi malenkostnega dolga svo-
jega sohlapca zgrabil, ga davil in celo vrgel v ječo. Naše ču-
denje pojema, ko pomislimo na primere iz življenja, ki doka-
zujejo, kako znamo biti ljudje malenkostni. Nekateri se do 
smrti sovražijo zaradi drobnarij, ki se nam zdijo naravnost 
smešne. 
 S pripovedjo zgodbe o dveh hlapcih je verjetno imel Je-
zus še neko drugo namero. Poslušalcem je hotel nakazati 
razliko med pravičnostjo, kot so jo naglašali razlagalci po-
stave, in pravičnostjo, ki je lastna evangeliju.  
 Učitelji postave so videli pravičnost predvsem v izpolnje-
vanju predpisov. Spoštovati je bilo treba sobotni počitek, do-
ločene dneve se je bilo treba postiti, vzdržati se je bilo treba 
nečistih jedi, po določenem obredu si je bilo potrebno umi-

vati roke in prati posode … Kdor je tem predpisom zadostil, je veljal za pravičnega. 
 Jezus preusmerja pojmovanje pravičnosti od mrtve črke k živemu človeku. Gospodar ob polaga-
nju računov ne bo gledal na umazanijo tvojih rok, temveč na omadeževanost tvojega srca. Ne bo ga 
zanimal tvoj odnos do predpisov, temveč tvoj odnos do ljudi. Vrat v nebeško kraljestvo si ne boš 
odprl z izpolnjevanjem obredov, temveč s poravnavanjem računov med brati. 

Po: Beseda da Besedo 
 

PRAZNIK POVIŠANJA SVETEGA KRIŽA, ki ga praznujemo 14. septembra je povezan s slovesnostjo posvetitve bazili-

ke Kristusovega vstajenja, ki so jo zgradili na kraju Božjega groba leta 335. Hkrati pa se ta praznik vključuje v sve-

topisemsko zgodovino, saj so Judje praznovali spravni dan le dva dni poprej, dvanajstega septembra. Salomon je iz-

bral ta praznik za dan posvetitve templja. Nam pomeni ta dan zmagoslavje križa, po katerem je prišlo zveličanje na 

ves svet.  

Dobri Bog. Tako zelo ljubiš svet in nočeš, da bi se kdo pogubil. Zato si poslal svojega Sina, da bi umrl na križu za nas. 
Naj se v vsakem trenutku našega življenja zavedamo vrednosti križa, na katerem je trpel tvoj Sin Jezus Kristus, ki s 
teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. 
Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4
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Svete maše: 

24. NEDELJA 

MED LETOM 

                     13.9. 
Sv.Janez Zlatousti,c.u 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Molitvena ura za duhovne poklice 
  9h +Tatjana in Milena Spetič, Pivka, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h+Angela in Ludvik Sedmak, Juršče 25, obletna 

15h Molitvena ura za duhovne poklice 

Ponedeljek      14.9. 
Povišanje sv. Križa 

Palčje 19h Za zdravje, Palčje 28 

Torek              15.9. 
Žalostna Mati Božja 

Klenik 
19h +Stane Bergoč, Klenik 11, zadušna 

 +Darko Kastelic, Klenik 73, obletna 

Sreda             16.9. 
Sv.Kornelij in Ciprijan 

Zagorje   7h +Jože in Dana Tomšič, Zagorje 90 

Četrtek           17.9. 
Sv.Robert Bellarmino 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Polda Zadel, Juršče 14, 30. dan 

19h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             18.9. 
Sv.Jožef Kupertinski 

Zagorje 19h +Frančiška in Maks Fatur in vsi +i Zagorje 21 

Sobota            19.9. 
Sv.Januarij, škof,muč. 

Palčje 

Zagorje 

16h Za polharje pri Novi hiši 

19h V zahvalo, N.N. 

25. NEDELJA 

MED LETOM 

- KVATRNA 

                     20.9. 
 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Franc in Marija Bergoč, Klenik28 obletna 

 +Boža Grlj, Klenik 86, dar. Klenik 28 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Anton Rebec, Palčje 48, obletna 

 

- ŠKOFIJSKI DAN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE: Načrtovan je bil za 4. 
Velikonočno nedeljo, a zaradi koronavirusa ga ni bilo mogoče izpeljati. Zato so ga 
prestavili na današnji dan. Molimo, da bi nam Bog naklonil novih duhovnih pokli-
cev, ker »je žetev res veliko, delavcev pa vedno manj« in da bi se poklicani veli-
kodušno odzvali. V Trnju smo v ta namen molili že pred mašo, na Jurščah bomo 
vsaj nekaj skupaj zmolili po oznanilih, v Zagorju pa vabim k molitvi ob 15h! Po 
vaši udeležbi lahko spoznamo, koliko nam je res do tega, da bomo imeli tudi v 
bodoče duhovnika v svoji sredi. Sedanji izgledi so zelo slabi: v vseh šestih letnikih 
imamo le pet bogoslovcev… 
- MILOŠČINA današnje nedelje gre po papeževem naročilu ZA SVETO DEŽE-
LO, kjer živijo kristjani v hudih materialnih stiskah, še posebej letos, ko skoraj ni 
romarjev, ki so jim prinašali vsaj nekaj zaslužka. Zato Bog povrni za vsak vaš dar, 
ki ga namenjati v ta namen! 
- KVATRNO NEDELJO bomo obhajali prihodnjo nedeljo. Zato bomo po maši mo-
lili za naše rajne. MILOŠČINA te nedelje pa gre za naše semenišče v Vipavi in 
bogoslovce v Ljubljani. Priporočam! 
- PRIHODNJA NEDELJA je v naši škofiji tudi NEDELJA SVETNIŠKIH KANDI-
DATOV. Z molitvijo za beatifikacijo in priporočanjem njim v raznih naših stiskah 
bomo pomagali, da jim bo tudi pred vesoljno Cerkvijo priznana svetost njihovega 
življenja. V naši škofiji je samo en kandidat – duhovnik FILIP TERČELJ, ki je bil 
umorjen v Davči 7.1.1946. Bil je zlasti velik apostol mladine na Primorskem in bo-
rec za pravice Slovencev pod fašizmom. Ker mu je grozila ponovna konfinacija,  
 



 
 

se je moral umakniti v Jugoslavijo, kjer so ga med vojno preganjali fašisti in naci-
sti, po vojni pa umorili komunisti.  
- Z VEROUKOM bomo začeli ta teden, kolikor bo mogoče. Takrat boste verou-
čenci v Zagorju prejeli delovne zvezke in učbenike, kolikor ste jih naročili. Spodaj 
je nekoliko popravljen urnik verouka za ZAGORJE: 

 

TRNJE: 

DAN RAZRED URA 

Ponedeljek  5. razred 14:15 

Ponedeljek  6. razred 15:30 

Torek 8. razred 14:15 

Torek 2. razred 15:30 

Sreda 7. razred 14:15 

Prosim, da se po maši ustavite pred cerkvijo učenci 9. razreda, da se pogovori-
mo, kako naprej. 
 

- KOLEDARJE DRUŠTVA VINCENCIJEVE  ZVEZE DOBROTE si lahko vzamete 
na mizici za tisk. Zraven si vzemite še kuverto s položnico za vaš dar (priporočen 
je 10.- €) za dokončanje hiše za družino v stiski in za delo z mladimi. Letos so iz-
brali ta način razdeljevanja koledarja, (ki obsega mesece od letošnjega septem-
bra do konca prihodnjega leta,) da ne bi prenašali koronavirusa. Kdor more kaj 
prispevati, naj si ga vzame s kuverto, v kateri je položnica. Nakazilo na pošti je 
brez provizije. Njihovo delo lahko podprete tudi z namenitvijo dela dohodnine. – 
Več si lahko preberete na oglasni deski ali vratih! 
 

ODPUŠČANJE 
Že Stara zaveza pogosto govori o odpuščanju bližnjemu. Berilo iz Sirahove knjige, ki ga posluša-

mo na današnjo nedeljo, je jasno: mržnja in jeza sta ostudni in le grešnik se ju trdno drži. Vsak od 
nas se mora spomniti svojega položaja in svoje človeške krhkosti. Če bom mislil na to resničnost 
svojega bivanja, nam bo težko obsojati in ne odpuščati. Ne pozabimo, da smo skupnost dolžnikov. 

V življenju in smrti smo Božja last, saj smo popolnoma odvisni od Boga nam sporoča apostol Pa-
vel v pismu Rimljanom. Če torej pripadamo Kristusu, ki je Gospod živih in mrtvih, čemu bi druge ob-
sojali? »Ti, ki sodiš svojega brata, kdo si?« nas sprašuje Jezus sam. Prepustimo sodbo Bogu, da 
bomo skupaj z vsemi brati in sestrami za vedno Gospodova last. 

Da bi to lažje doumeli, nas v evangeliju opomni pretresljiva prilika o neusmiljenem kraljevem hlap-
cu, ki nam sporoča temeljno vsebino evangelija: kakor je Gospod nam vsem na križu odpustil gre-
he, tako zahteva, da odpuščamo tudi mi. To ni neko medlo priporočilo, to je Božji ukaz, kateremu se 
je treba pokoravati. Kdor ne bo odpustil, mu ne bo odpuščeno.  

skupina dan ura kje 

1. razred torek 15,35 v župnišču 

2. razred torek 14,30 v župnišču 

3. razred torek 15,20 v šoli 

4. razred četrtek 17,05 v župnišču 

5. razred torek 14,15 v šoli 

6. razred četrtek 16,00 v župnišču 

7.- 9. razred petek 17,45 v župnišču 



16. september 
LJUDMILA 

 

Živela je v dobi svetih bratov Cirila in Me-
toda. Vzgojena je bila strogo v veri svojih 
poganskih prednikov. Krščanstvo je ni pri-
vlačilo, dokler so ga v njeni domovini širili 
nemški misijonarji in so mnogi od njih sku-
šali širiti tudi nemški vpliv nad Čehi. Zelo 
mlada se je poročila s češkim knezom Bori-
vojem. Ta je stopil  osebno v stik s svetima 
bratoma Cirilom in Metodom, ki sta takrat 
oznanjala evangelij na Moravskem v doma-
čem jeziku. Ko je Borivoj spoznal krščan-
stvo v pravi luči in videl, da nima nič skup-
nega z nemško nasilnostjo, se je ga je okle-
nil. Najverjetneje ga je krstil sam sv. Metod 
leta 874. Ko je Ljudmila videla, kako blago-
dejno vpliva krščanstvo na njenega moža, 
se je tudi sama dala krstiti. Odtlej je z vsem 
srcem podpirala delo svetih slovanskih apo-
stolov. Leta 889 ji je umrl mož, star komaj 
36 let. Kot mlada vdova je morala za nekaj 
časa prevzeti še vladarske posle, kajti naj-
starejši sin je imel tedaj šele 14 let. Češki 
narod je vodila s široko razgledanostjo in 
krščansko modrostjo. V družini je skrbela za 
temeljito izobrazbo svojih otrok in pozneje 
svojih vnukov. Svojemu narodu je s tem 
vzgojila modre, odločne in spretne vladarje. 
Med ljudstvom je bila izredno priljubljena. 
Nadvse ljubosumna snaha Drahomira tega 
ni mogla prenašati, zato je proti njej skrbno 
kovala zaroto. V njen dom je tako poslala 
dva najeta morilca, ki sta jo ponoči v spalni-
ci zadavila. To se je zgodilo 15. septembra 
921.  

 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

PUJSEK – Fant in dekle gresta v restavracijo. 
Fant se po nerodnosti popaca, potem pa reče: 
»Izgledam kot pujsek.« – Ona: »Hja, pa popa-
cal si se tudi.« 

 

Jezus Kristus nam vselej želi pomaga-

ti, da bi mogli odpuščati. Veliko je 

stvari, ki jih moramo odpustiti … 

Sprtost s sosedom, ženo ali možem, 

ki že ves teden ne govorita; snaha ali 

zet se ne razumeta s taščo in tastom, na 

delovnem mestu delavec grdo gleda 

sodelavca … In še in še bi lahko našte-

vali oblike sovraštva in nerazumevanja 

med nami. 

Vsak dan znova se obračajmo na 

Gospoda, da nam da moči, da bi zmo-

gli odpuščati. Naj bo to pot, po kateri 

bodo tudi drugi preko nas spoznavali 

Jezusa. 
 

Po:  Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A 
 

Moje preljube krščanske žene, poseb-
no matere, ve ste moje upanje in vese-
lje, ve boste poboljšale svet, rodile in 
vzgojile boljše ljudi ter naredile boljše 
čase – seveda le, če bo sveta pobož-
nost vaša glavna lastnost. Otroci so v 
vaših rokah, ve ste jim prve učiteljice, 
prvi angeli varuhi. Materina beseda je 
otrokova jutranja zarja – kar ga mati 
nauči in lepega navadi, ne pozabi vse 
svoje žive dni. Oh, srečen otrok, ki ima 
pobožno mater! Oh, matere moje, uči-
te, opozarjajte, molite, prav pobožno 
vzgajajte svoje otroke, vodite svojo hi-
šo, vzdihujte in se jokajte zaradi razuz-
danih otrok ter hudobnega moža, kajti 
le tako boste premagale hudobni svet 
– ne z orožjem, ne z bogastvom, am-
pak s pobožnostjo.  

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 Nedoumljivi troedini Bog,  
ki nas je poklical v življenje,  
hoče, da živimo v ljubezni.  

Samo tako življenje je vredno  
odrešenega človeka  
in nas more pripeljati  
v naročje Ljubezni. 

(Janez Zupet) 

 


