
 

 
 

Bil je človek,  

ki ga je poslal Bog;  

ime mu je bilo Janez.  

Prišel je zaradi pričevanja, 

da bi namreč pričeval o luči, 

da bi po njem  

vsi sprejeli vero.  

Ni bil on luč,  

ampak pričeval naj bi o luči. 
 

(Jn 1,6–8) 
 

 

RAZSVETLIMO OKOLJE Z BOŽJO LUČJO 

 

 V teh predbožičnih dneh, ko smo vendarle nekoliko 
»bolj mehki«, se najbrž včasih potrudimo, da bi pozorne-
je služili ljudem okoli nas (pa naj gre za družino ali šir-
še). Ko pa so prazniki mimo, je spet vse po starem. To-
da Jezus je prišel, da bi bil med nami ne samo en dan, 
en teden ali kašen mesec, ampak vedno, vsak trenutek. 
Njegovo bližino naj bi čutili v ljudeh ob sebi, kajti – kot 
izpovedujemo v veri – On se je učlovečil. Zavest Božje 
bližine naj vernega človeka napolnjuje z veseljem, z živ-
ljenjsko vedrino in iskrenim služenjem. 
 »Bil je človek, od Boga poslan, da bi pričeval o luči,« 
nam govori danes v evangeliju apostol Janez. Iz vsak-
danjega življenja vemo, da so dobri ljudje kakor luči, ki s 
svojo dobroto prinašajo v okolico svetlobo in toplino. 
Svetloba je znanilka veselja. Pred božičnimi prazniki so 
naša mesta polna migetajočih lučk, ki jih imamo radi, saj 
je v vsakem od nas nekaj otroka. In vsak otrok je nav-
dušen nad tem. Vsak otrok pa nosi v sebi tudi hrepene-
nje po luči. Najpomembneje je, da se trudimo za to, da bi bili luč drug drugemu. In to bomo, 
če bosta v nas Kristusova svetloba in toplota njegove ljubezni. S sebičnostjo, kar je v bistvu 
vsak greh, hote ugašamo v sebi Božjo svetlobo in širimo okoli sebe mrzlo temo. 
 »Gospod, ti nam prižigaš luč upanja in v tvoji svetlobi nam vse postaja svetlo,« molimo 
duhovniki v svojih bogoslužnih molitvah. V tej molitvi je zajet smisel božičnega praznika: Je-
zusovo učlovečenje, njegovo rojstvo in bivanje med nami prižiga luč upanja, ki osvetljuje vse 
naše življenje. Bog želi, da s to svetlobo prežarimo svoja srca in jo izžarevamo okoli sebe. 
Naše okolje naj bo razsvetljeno, pa ne le v času okrog božiča, ne z umetnimi lučkami, ampak 
z Božjo lučjo v nas. 

Po: S. Čuk, Misli srca 

- ADVENTNO SPOVEDOVANJE 
 

3. adventna nedelja – 13. december 
 - od 13. do 15. ure 

Pivka g. Zdenko Štrukelj 

Šmihel g. Niko Štrancar 

Košana g. Marjan Škvarč 

4. adventna nedelja – 20. december 
 - od 13. do 15. ure 

Pivka g. Niko Štrancar 

Zagorje g. Zdenko Štrukelj 

Trnje g. Marjan Škvarč 

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

3. Adventna nedelja              13.12.2020 Leto XVIII., 48 (998) 



 
 

Svete maše: 

3. ADVENTNA 

NEDELJA 

                     14.12. 
Sv.Lucija, dev.,mučen. 

Klenik 

Zagorje 

 

  9h Obhajilo pred zvonikom  

10h Za vse župljane obeh župnij 

Po maši obhajilo vernikov na vratih 

Ponedeljek      14.12. 
Sv. Janez od Križa  

Zagorje 
17,30 Za vse +e dušne pastirje obeh župnij 

Torek              15.12. 
Bl.Antonija, Krizina… 

Zagorje 
17,30 +i Mezgec, Trnje 1 

 +Jože in Vilma Šabec, Trnje 67, obletna 

Sreda             16.12. 
Sv.Adelajda, kraljica 

Zagorje 
17,30 +Mirko Boštjančič in Viktor Barbo, Zag.16, obl. 

 +i starši Šabec, Zagorje 100, obletna 

Začetek božične devetdnevnice 

Četrtek           17.12. 
Sv.Janez de Matha 

Zagorje 17,30 +Magdalena Zafran in starši Živec, Juršče 10, obl. 

Božična devetdnevnica 

Petek             18.12. 
Sv. Vunibald, opat 

Zagorje 
17,30 +Ivan Smrdelj, Klenik 45, 30. Dan 

Božična devetdnevnica 

Sobota            19.12. 
Sv. Urban V., papež 

Zagorje 
17h Spoved v zakristiji 

17,30 +Marija in Franc Možina, Drskovče 7, obletna 

+Srečko Vadnjal, Parje 25, dar. Karitas Zag.-hval.sodel. 

Božična devetdnevnica 

4. ADVENTNA 

- KVATRNA 

NEDELJA 

                     20.12. 
Sv.Vincencij Romano 

Klenik 

Zagorje 

 

  9h Obhajilo pred zvonikom 

10h Za vse župljane obeh župnij 

Molitve za rajne obeh župnij    –    Obhajilo na vratih 

Božična devetdnevnica 

 
- ADVENTNO SPOVEDOVANJE bo v naših dveh župnijah prihodnjo nedeljo 
(glej prvo stran teh oznanil). Spoved bo v zakristiji. Čakate v Trnju pred cerkvi-
jo, v Zagorju pred zakristijo. Duhovnik vas pride iskat na vrata cerkve – ali v Za-
gorju zakristije – nato je spoved in obhajilo. Takoj po obhajilu greste iz cerkve. 
Pokoro zmolite doma! V cerkev ali drug prostor vstopimo z masko na obrazu in 
si pri vratih razkužimo roke. 

Če kdo ne bo mogel opraviti sv. spovedi prihodnjo nedeljo, lahko pokliče po te-
lefonu in se z njim dogovorite za drugi dan, uro in kraj. To seveda ne pomeni, da 
bo prišel spovednik k vam na dom, ampak boste vi prišli k njemu v prostor, ki ga 
bo določil za spovedovanje.  

Spovedniki in njihove telefonske številke so naslednje: g.Marjan Škvarč GSM 
041/906 242; g.Niko Štrancar GSM 041/377 223; g. Zdenko Štrukelj GSM 
031/554 242.  Lahko tudi v Slavino g.Jože Jakopič GSM 031/881 419 ali v Postoj-
no g.dekan Jože Koren GSM 041/379 468 in g.Bogomir Trošt GSM 041/509 240 ali 
na Ubeljsko g.Vinko Lapajne GSM 041/615 838. Upoštevati pa je treba določila 
glede prehajanja občinskih meja! 
- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA in z njo bližnja priprava na praznik Jezusovega 
rojstva, prične v sredo. Potrudimo se, da bomo v tem času res pripravili pot 



Gospodu, ki se hoče roditi tudi v našem srcu. Saj nam je znan stavek sv. Avgušti-
na, ki 

 
 

pravi: »Tudi če bi se Kristus tisočkrat rodil na zemlji, če se ne rodi v tvojem srcu, 
se bi se zate zaman rodil!« Zato mu skesani in očiščeni v zakramentu sv. spovedi 
odprimo vrata svojih src. 
- PRIHODNJA NEDELJA je KVATRNA. Po sv. maši bom molil za naše rajne. Vi 
pa jih lahko obiščete na pokopališču in tam molite zanje. Na to nedeljo je bila obi-
čajno miloščina za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Ker se ne more-
te udeležiti sv.maše v cerkvi, tudi ni miloščine v ta namen. Kdor kljub temu želi 
pomagati in dati svoj dar v ta namen, ga lahko odda v moj poštni nabiralnik z 
označbo namena. Lahko pa ga nakaže tudi na TRR župnije s pripisom »za kva-
tre«.  Trnje ima TRR: SI56 1915 0500 4076 963,  

Zagorje TRR: SI56 1915 0500 4076 866. 
- JASLICE: Čeprav se morda letos za praznike ne bomo mogli udeležiti skupne-
ga praznovanja v cerkvi, pripravite jaslice tudi v cerkvi. Upajmo, da bo vsaj po no-
vem letu glede obiska sv. maše v domači cerkvi kaj drugače.  
- KOLEDOVANJE: Razmislimo, kako bi ga tudi letos lahko uresničili. Slovenski 
misijonarji tudi letos potrebujejo našo pomoč…! 

OBVESTILO O LETOŠNJI AKCIJI LUČI MIRU IZ BETLEHEMA  
 Pozdravljeni,  
Luč miru iz Betlehema tudi v teh čudnih časih s sporočilom miru in upanja prihaja 
med nas. Postojnski skavti bomo Luč delili v nedeljo, 20. decembra 2020.  
Kot vsako leto je tudi letos akcija dobrodelna, več o dobrodelnem namenu si lah-
ko preberete na tej povezavi:   https://lmb.skavt.net/dobrodelni-namen  

Zaradi trenutne epidemiološke slike bo deljenje plamena letos potekalo druga-
če, vseeno pa si želimo, da plamen predvsem v teh časih doseže čim več ljudi.  

V Trnju, Zagorju in Palčju bo plamen na voljo po naslednjem razporedu: 
 

Trnje 9.00-10.00;  Zagorje: 10,30-11,30;  Palčje: 11.00-12.00. 
 

- ZAHVALA: Še enkrat se lepo zahvaljujem za voščila in darila ob mojem rojst-
nem dnevu in godu. Bog naj vsem bogato povrne! Priporočam pa se še naprej za 
vaše molitve! 
 

SLUŽABNIK 
 

Gospodar se je odpravil na pot in slu-

žabnikom naročil, naj skrbijo za hišo 

in posestvo. Obljubil jim je, da bo ob 

prihodu nagradil vse, ki bodo vestno 

opravljali svoje delo. Služabnik, ki 

mu je zaupal varovanje hiše, je bil po-

sebej počaščen. Rad je imel svojo 

stražarsko obleko, znamenje odgovor-

ne službe. Ko jo je oblekel, se je zdel 

sam sebi pomemben. 

Čas je tekel. Odpirati in zapirati glav-

na vrata obiskovalcem je s časom po-

stalo dolgočasno. Nič novega in 

vznemirljivega ni bilo na tem. Posta-

jalo je navada. Še vedno pa je vestno 

opravljal svoje delo, a vse je postajalo 

že vsakdanje. Ko se bo gospodar vr-

nil, ga bo našel pri opravljanju zaupa-

ne mu dolžnosti. Bil je buden, toda bil 

je živ mrtvec, ker je njegovo delo in 

njegovo življenje izgubilo dušo. 



Navada nas počasi utruja, ubija. Ljud-

je se sčasoma navadimo na vse. Žal 

tudi na slabo in slabe navade jemljejo 

našemu življenju polet. Navajenost 

zapade v bledo vsakdanjost. Navadi-  



15. december 
MARINA KRIZINA BOJANC 

 

Po zaslugi škofa Jegliča je veliko vernih de-
klet iz tedanje ljubljanske škofije, predvsem 
iz župnij na Dolenjskem, stopilo v red Hčera 
Božje ljubezni, med temi tudi naši dve drin-
ski mučenki. Sestra Krizina Bojanc je ena 
od njiju. Rodila se je 14. maja 1885 v Zbu-
rah. Pri krstu v župnijski cerkvi v Šmarjeti pri 
Novem mestu je dobila ime Jožefa. Imeli so 
srednje veliko kmetijo, ki pa ni prinašala do-
volj dohodkov, tako da je oče Bojanc Leta 
1891 šel za zaslužkom v Ameriko, od koder 
se ni vrnil. Pepca je kot najstarejša od štirih 
preživelih hčera več kot dvajset let svojega 
mladega življenja posvetila družini. Ko so 
mlajše sestre odraščale, ji je Gospod poka-
zal pot v samostan, in sicer k Hčeram Božje 
ljubezni v Sarajevo, kjer je bil noviciat. To se 
je zgodilo leta 1921. V samostanu je oprav-
ljala podobna dela kot doma: v hlevu pri ži-
vini, na njivah, vrtovih, travnikih in v gozdu. 
Pri vseh opravilih je bil združena s svojim 
Gospodom in z nebeško Materjo. Ta pove-
zava se je začela z vsakodnevno sveto 
mašo in obhajilom. Rada je molila rožni ve-
nec, ki ga je imenovala »rožni venec Mariji-
nih solz«. Ena od sester, ki je živela z njo, 
pričuje, da je v pogovoru večkrat rekla: »Ze-
lo si želim, da bi umrla mučeniške smrti.« Ta 
njena želja je bila uslišana. Po spopadih s hr-
vaškimi vojaki so namreč četniki 11. decembra 
1941 vdrli v samostan ter v zimo in mraz od-
gnali sestre. Te so pet dni in pet noči vlačili s 
seboj do Goražda, kjer jih je čakala mučeniška 
smrt. 

 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 

Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223 

www.ztz.rkc.si 

 
 

mo se in potem delamo iz navade. Ad-

vent je za nas priložnost, ki nam jo daje 

Bog, da začnemo znova, da obudimo pr-

votno navdušenje in se otresemo navad, 

ki motijo naše življenje. Da pričujemo na 

svojevrsten, izviren način.  
Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 

 
 

Glavni vpliv, s katerim  
starši oblikujejo svoje otroke,  

ni namerni zgled, temveč njihovo  
vsakdanje ravnanje in govorjenje,  

pri katerem niti ne mislijo,  
da vplivajo z njim  
na svojega otroka. 

(Anton Trstenjak) 

 

 

 
Prižigamo že tretjo svečko na adventnem vencu. 

Ta nam postreže že z mnogo več svetlobe, kot je 

je bilo na prvo adventno nedeljo. Luč v prostoru 

prinaša več svetlobe med nas. Tudi Janez Krst-

nik jo je prinašal med ljudi. Pričeval je o njej. Ni 

bil on sam luč. Tako tudi mi s svojimi dobrimi 

deli med ljudmi ne kažimo nase. Pričujmo o lju-

bezni. Ljubezni, ki je na božično noč prišla med 

nas ter preko trpljenja in križa zasvetila za ve-
dno. Vsak hip lahko vsakdo poseže po tej svetlo-

bi, ki greje, pomaga in razsvetljuje še tako tem-

no pot. Ne poznajo je vsi. Včasih jo kdo celo iz-

gubi. Na nas je, da luč ohranjamo in jo sočloveku 

pomagamo odkrivati. Kakor Janez Krstnik: vsak 

dan znova! AK 

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

ZASLEDOVALEC – Pri vhodu v stavbo ura-
dnik jezno stopi na polža in ga brcne stran. 
Sodelavec se nad tem zgraža in 
vpraša: »Zakaj si pa to storil?« – »Moral sem 
se ga znebiti. Neprestano me zasleduje.« 



 

 

Družinsko bogoslužje   na 3. adventno ne-

deljo  - Gaudete 

Na mizi je križ. Poleg križa je  adventni venec. Po začetnem uvodu nekdo iz 

družine prižge tretjo  adventno svečo(prvi dve  že gorita). Pred začetkom 

bogoslužja pripravimo za vsakega člana družine  čajno svečko. To bomo 

potrebovali takoj na začetku bogoslužja in po prošnjah. 

Zapojmo pesem: Pesem vesela naj Gospoda splavi…. 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 

Vsak drži v rokah prižgano svečko in po prebranem besedilu jo odda v bli-

žino adventnega venca na primeren podstavek. 

Prvi družinski član: Gospod me je poslal, da oznanim ljudem, da jih ima 

Bog rad. 

Drugi družinski član: Da tolažim žalostne in obiščem osamljene. 

Tretji družinski član: Da tiste, ki so v grehu spomnim, da jim Bog daje 

novo priložnost. 

Četrti družinski član: Da oznanim leto Gospodove milosti. 

Peti družinski član: Vsakega od nas vabi in spodbuja, da bi prinašal luč v 

naš svet. 

Voditelj: Zakaj je potem toliko teme, zla, hudega, greha? (Voditelj pogasi 

sveče) 

 
Po kratkem molku voditelj moli: 

Voditelj:  Gospod Jezus Kristus, pripravljamo se na praznik tvojega rojstva: 
Gospod,  usmili se Vsi: Gospod, usmili se. 

Voditelj:  Ti si Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka: Kristus, usmili se Vsi: 
Kristus, usmili se. 

Voditelj:  V tem času nas vabiš, da odložimo dela teme: Gospod,  usmili se 
Vsi: Gospod, usmili se. 



Voditelj:  Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas 
privedi v večno življenje.  Vsi: Amen. 

Voditelj:  Molimo.  Bog, naš Oče, tvoje ljudstvo se z živo vero pripravlja na 
praznovanje rojstva tvojega Sina. Naj doživimo veselje teh velikih skrivnos-
ti ter jih slovesno in radostno obhajamo. Po našem Gospodu Jezusu 
Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje 
vekomaj. Vsi: Amen 
 
Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu 

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek 

(Jn 1,6-8.19-28) 

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi 
pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni 
bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema 
duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. 
Priznal je: »Jaz nisem mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. 
»Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?« »Ne,« je odgovóril. Rekli 
so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj 
praviš sam o sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte 
Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaíja.« 
Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej 
krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovóril: »Jaz 
krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za 
menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.« 
To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. 

Vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja... 

Prošnje 

Voditelj:  Bratje in sestre! Gospod je blizu. On je vir našega miru in vese-

lja, zato se z zaupanjem obrnimo nanj in ga prosímo: 

1. Pomagaj nam, Gospod, da bomo z besedo in dejanji prinašali luč, 

delali dobro, da bomo pravični in miroljubni. 

2. Gospod, prosimo te za tiste, ki te še ne poznajo. Naj se srečajo s te-

boj. 



3. Gospod, prosimo te za našo domovino. Naj jo imamo radi in se tru-

dimo, da bosta v njej mir in poštenje. 

4. Gospod, daj nam pravo veselje. Varuj nas, da se ne bomo oklepali 

stvari, ki nas razočarajo, puščajo prazne in žalostne. 

5. Gospod, prosimo te za ljudi, ki doživljajo stisko zaradi bolezni ko-

ronavirusa. Naj v tej stiski spoznajo, da jih imaš rad. 

6. Gospod, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bol-

nike in jim pomagali. 

7. Gospod, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da 

bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. 

Vsak lahko doda svojo prošnjo. 

Voditelj: Gospod Jezus! Pridi k nam in razsvetli temine našega življenja. 

Vodi nas v svobodo Božjega otroštva in nam pomagaj, da bomo, zvesti te-

bi, prepoznavali tvoje obličje v svojih bratih in sestrah. Ki živiš in kraljuješ 

vekomaj. Vsi: Amen 

Sedaj zopet primemo v roke ugasle čajne svečke, ki so pri  adventnem ven-

cu in vsako znova prižgemo.  Vsak posameznik spregovori in ko spregovo-

ri svečko postavi prižgano nazaj na določeno mesti k adventnemu vencu:  

Prvi družinski član: Sveča je znamenje našega veselja, da smo tvoji otro-

ci. Naj se veselje širi med nami. 

Drugi družinski član: V molitvi spoznavamo tebe in vidimo vse stvari v 

pravi luči. Naj ta plamen izraža prošnjo, da bo naša molitev vedno živa. 

Tretji družinski član: Ta plamen svečke naj gori v znamenje hvaležnosti 

do Boga, saj vse kar smo in kar imamo, prejemamo od njega. 

Četrti družinski član: Plamen teh svečk predstavljajo naša srca, odprta in 

pripravljena prisluhniti Svetemu Duhu. 

Peti družinski član: Luč nam pomaga videti kar je skrito v temi. Naj ta 

svečka izraža našo željo, da bi znali razločevati dobro od slabega. 

Voditelj: V evangeliju smo slišali, kako so  ljudje spraševali Janeza Krst-

nika, kdo je. Prav tako se mi sprašujemo tudi o Bogu, saj ga ne poznamo 

dovolj. Naj nam molitev pomaga bolj spoznati  našega Stvarnika in Očeta. 

Vsi skupaj: Oče naš…. 



Voditelj:  Molimo.  Usmiljeni  Bog, duhovna hrana in pijača naj nas oči-

stita, varujeta pred grehi in napakami in nas pripravita na božične praznike. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen. 

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje 

vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen. 

Zapojemo lahko še  pesem: Je angel Gospodov…. 

 


