
 

 
 

Bog namreč svojega Sina  

ni poslal na svet,  

da bi svet sodil, ampak  

da bi se svet po njem rešil.  

Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; 

kdor pa ne veruje, je že sojen,  

ker ne veruje v ime  

edinorojenega Božjega Sina. 

Sodba pa je v tem,  

da je prišla luč na svet in so ljudje 

bolj ljubili temò kakor luč,  

kajti njihova dela so bila hudobna. 

Kdor namreč dela húdo,  

sovraži luč in ne pride k luči,  

da se ne bi razkrila njegova dela. 

Kdor pa se ravna po resnici,  

pride k luči,  

da se pokažejo njegova dela,  

ker so narejena v Bogu.« 
 

(Jn 3,17–21) 
 

 

BOG SVETA NE NEHA LJUBITI 
 

 V današnjem evangeliju smo slišali del pogovora, 
ki ga je imel Jezus neke noči na začetku svojega 
javnega delovanja z Nikodemom, učenim preučeval-
cem Svetega pisma. Najbolj nas prevzamejo čudovi-
to lepe Jezusove besede – čudovite so zato, ker so 
resnične – ko Jezus pravi o sebi: »Bog je svet tako 
vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi 
se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel 
večno življenje.« Te besede so že marsikateremu 
človeku, ki je iskal Boga z odprtim srcem, vlile po-
guma in zaupanja. 
 Naš pesnik France Prešeren je v Krstu pri Savici 
izpovedal, »da pravi Bog se kliče Bog ljubezni«, ki 
»čudno k sebi vod' otroke ljube in ne želi nobenega 
pogube«. Bog torej hoče, da ga iskreno iščemo, da 
živimo po svoji vesti, da pošteno izpolnjujemo svoje 
dolžnosti, da se trudimo biti dobri do ljudi okoli sebe. 
Ena najhujših stvari, ki jo lahko drug drugemu pov-
zročimo, je ta, da smo do sočloveka brezbrižni, da 
hodimo mimo svojih bratov in sester, kakor da jih ni. 
Kjer se ljudje kregajo in prepirajo, je zagotovo zelo 
hudo; še huje pa je tam, kjer ljudje med seboj sploh 
ne govorijo. Bodisi zato, ker so užaljeni ali trmasti, 
bodisi zaradi tega, ker so doživeli toliko hudega, da 
so razočarani celo nad najbližjimi. Včasih je molk 
hujši krik kot najbolj glasno vpitje! Vprašajmo se, če 

smo tudi mi krivi kakšne zagrenjenosti. 
 To, kar smo poslušali v današnjem evangeliju, dovolj zgovorno pove, kako je Bogu tuja 
vsaka brezbrižnost. Že v Stari zavezi je Bog dal svojemu ljudstvu po preroku vedeti, da se 
zanje zanima s takšno ljubeznijo, kot jo izkazuje mati svojemu dojenčku. Z Jezusovim pri-
hodom pa se je Božja ljubezen razodela še bolj otipljivo: on je daroval svoje življenje za 
nas. Križ, znamenje trpljenja, je postal znamenje ljubezni do konca. Naj se tega spomnimo 
ob vsakem pogledu  na križ in ob vsakem znamenju križa, s katerim začenjamo dnevna 
opravila. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

4. POSTNA 

NEDELJA 

- PAPEŠKA 

                     14.3. 
Sv. Matilda, kraljica 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Križev pot 
  9h +Tone in Romanka Zorman, Trnje 103, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Križev pot 

Ponedeljek      15.3. 
Sv.Klemen M.Dvoržak 

Trnje 
17,30 +i Rebec, dar. Trnje 73 

 V čast Svetemu Duhu, Klenik 10 

Torek              16.3. 
Sv.Hilarij in Tacijan 

Trnje 
17,30h +Franc in Kristina,Kanada, dar. Klenik 38 

+i starši Ule, Pivka, obletna – Križev pot 

Sreda             17.3. 
Sv. Patricij, škof, mis. 

Zagorje 
18h +Antonija in Blaž Zadnik, Zagorje 16, obletna 

Vsi +i Ivačevi, Parje 9 

Četrtek           18.3. 
Sv.Ciril Jeruzalemski 

Trnje 

Zagorje 

17,30 +Jože in Jožefa Nadoh, Palčje 44, obletna 
+Anton in Frančiška Česnik in za zdravje, Palčje 28 

18h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              19.3. 

SV.JOŽEF, 

Jezusov rednik 

Trnje 

Zagorje 

17,30 +Jože Možina, Trnje 62, obletna 

19h +i Zadnik in Šlosel, Zagorje 20, obletna 

 +Anton Kastelic, Zagorje 118/a 

Sobota            20.3. 
Sv.Martin iz Brage,šk. 

Zagorje 
17,30 Spoved 

18h +Janez in +i Fatur, Zagorje 22, obletna 

5. POSTNA - TIHA 

NEDELJA 

                     21.3. 
Sv. Serapion, škof, m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

Zagorje 

8,30 Križev pot 
  9h +Albin in Marija Sedmak, Palčje 19, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

16,30 Križev pot 

17h VELIKONOČNA SPOVED 
-  

- PAPEŠKA NEDELJA je danes. Včeraj je minilo osem let od izvolitve papeža 
Frančiška(13.3.2013). Je prvi papež, ki ne izhaja iz Evrope, ampak iz Južne Ame-
rike. Veliko se trudi ne le za katoliško Cerkev, ampak tudi za spoštovanje in ra-
zumevanje med vsemi verstvi in vsemi prebivalci našega planeta in za ohranjanje 
naše Zemlje tudi za prihodnje rodove. 
- DAN MOLITVE IN SPOMINA na vse žrtve pandemije COVID-19 je danes v 
Cerkvi v Sloveniji. Okrog 4.000 žrtev je pri nas v Sloveniji zahtevala do sedaj ta 
bolezen. Molimo zanje, pa tudi za vse bolnike in zdravnike ter vse, ki se borijo 
proti njej. 
- VELIKONOČNA SPOVED za otroke v TRNJU bo ta teden. Prijavite se katehi-
stinji Marti, kdaj bodo prišli! 
- SLOVESNI PRAZNIK SV. JOŽEFA, zavetnika vesoljne Cerkve, posebej še tudi 
OČETOV. K sveti maši vabim celotne družine, torej tudi očete, saj s tem dnem 
začenjamo na Slovenskem tudi TEDEN DRUŽINE, ki traja do praznika Gospo-
dovega oznanjenja Mariji, 25.3. Sveti maši na praznik sv. Jožefa bosta: v Trnju 
ob 17,30 in v Zagorju ob 19h. Za sv. mašo se prijavite predvsem družine (10)! 
- VELIKONOČNA SPOVED V ZAGORJU bo prihodnjo Tiho nedeljo od 17h dalje. 
Spovedovala bosta g. Marjan Škvarč v zakristiji in g. Zdenko Štrukelj v veroučni 
sobi v župnišču. Upoštevajte preventivne pogoje: maske, razkuževanje rok, med- 



 
 

sebojna razdalja vsaj 2 metra. V cerkvi ali pred župniščem naj ne bo več kot de-
set vernikov oziroma družin, ki čakajo za spoved. Zvrstite se tako, da vas hkrati 
ne bo preveč čakajočih v cerkvi ali pred župniščem. Potrudite se, da boste lahko 
vsi opravili sv. spoved, da ne bo nihče ostal brez zakramenta sprave z Bogom in 
ljudmi! 
 Sveto obhajilo bo po vsaki spovedi v zakristiji delil g. Marjan. Tisti, ki boste pri 
spovedi v župnišču, greste v cerkev in se za obhajilo pridružite tistemu, ki jo je 
opravil v zakristiji. Verjetno bo potrebno tudi počakati kakšno minuto. Pripravo in 
zahvalo za sv.obhajilo opravi vsak sam zunaj cerkve, če je v cerkvi že dovolj ljudi. 
- SPORED SPOVEDOVANJA V DEKANIJI si oglejte na oglasni deski. Če kdo ne 
bo mogel opraviti sv.spovedi doma, jo lahko opravi v drugi župniji. 
 

LUČ  
 

Kjer je Luč, je prižgano tudi upanje! 

Roka se oprime dlani,  

zamere so pozabljene,   

v dušah se prižiga ljubezen, ki išče bližino. 
 

Kdor je poln Luči, razsvetljuje temo, 

odkriva nove možnosti in drugačne poti. 

Z Lučjo v sebi spoštujemo tišino. 
 

Če bi hodili kot sence po temnih poteh,  

se ne bi vznemirjali, saj tema ne moti teme. 

Že droben plamen vzbudi pozornost, 

zastavlja vprašanja in zahteva odgovore,  

kaj šele sijaj neugasljive Luči. 
 

Kjer gori luč, je tema poražena. 

Vse postaja jasno, čisto, pregledno, 

obsijano s svetlobo, 

postavljeno v jasnino presoje. 

Luč zmaguje temo. 
 

Betka Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe 

 
NA POTOVANJU po puščavi so prišle med ljudstvo 

kot Božja kazen strupene kače. Mojzes je po Božjem 

naročilu ulil iz brona kačo in jo nato obesil na drog. 

Kdor je bil pičen, pa je pogledal kačo, je bil rešen 

smrtne nevarnosti. To podobe je Jezus v pogovoru z 

Nikodemom preobrnil nase. Vedel je namreč, da ga 

čaka smrt na »drogu«, to je na križu, in da bo njegova smrt rešitev človeštva, ka-

kor je bila kača na drogu rešitev za Božje ljudstvo v Mojzesovem času. 

Po: Molimo s Cerkvijo, B-2, IV/2 



16. marec 
HILARIJ IN TACIJAN 

 

Po življenjepisu, ki nima zanesljive zgodo-
vinske podlage, sta bila Hilarij in Tacijan 
mučena pod cesarjem Numerijanom leta 
284. Mučeniški spisi pa njuno mučeništvo 
opisujejo nekako takole:  Hilarij je bil od 
mladosti tako poučen v Svetem pismu, da 
mu je njegov spomin nadomeščal sveto 
knjigo. Najprej so ga posvetili za duhovnika, 
kasneje pa za škofa. Imel je služabnika Ta-
cijana, katerega je posvetil za diakona. Leta  
283 je cesar Numerijan izdal odlok, da mo-
rajo kristjani darovati rimskim bogovom. V 
Ogleju je upravitelj Bertonij dal privesti 
predse kristjane, da bi jih zaslišal. Med njimi 
tudi njiju. Škof Hilarij je brez strahu stopil 
pred upravitelja. Ko mu je povedal, da je 
škof kristjanov, mu je upravitelj takoj ukazal 
darovati bogovom. Takoj so ga odvedli v 
Herkulovo svetišče, toda Hilarij ni hotel da-
rovati, zato ga je dal upravitelj prebičati. Ko 
so ga pretepali, se je v molitvi obrnil k Bogu 
in ga prosil za moč. To je upravitelja tako 
razkačilo, da ga je ukazal na vse mogoče 
načine mučiti. Hilarij je naredil križ in kipi 
malikov so se ob tem zdrobili. Tudi Tacijana 
so grozovito mučili, nato pa ga odvedli v 
ječo, kjer je po mučenju pristal Hilarij. Juna-
ška pričevalca sta kleče molila. Zaslišalo se 
je bobnenje in Herkulovo svetišče se je po-
rušilo. »Glej, kaj sta naredila?« so se po-
ganski duhovniki jezili na upravitelja. »Zakaj 
jima prizanašaš?« Tedaj je upravitelj zapo-
vedal vojakom, naj ju obglavijo. Ponoči so 
prišli verniki in obdarili stražarje, da so jim 
izročili njuni trupli. Na skrivaj so ju dostojno 
pokopali. 

 

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 
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Dragi moji, Bog ne gleda na dolge in lepo  
sestavljene molitve, ampak na molitve,  

ki prihajajo iz globin srca. 
(sv. Janez Vianney) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
»Oče, star sem dovolj, da bi mi lahko končno že 
dovolil, da poskusim voziti avto.« 
»Za začetek poskusi s tem. Ko ti bo šlo dobro od 
rok, bova nadaljevala z avtom.« 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj je v bogoslužjih toliko znamenj in 

simbolov? 
 

Bog ve, da ljudje nismo le duhovna, temveč 

tudi telesna bitja; znamenja in simbole po-

trebujemo, da bi prepoznali in razumeli 

duhovne ali notranje resničnosti.  
(KKC 1145–1152) 
 

Najsibo z rdečimi vrtnicami, poročnim 

prstanom, črnim oblačilom, grafiti ali 

AIDS-pentljo – vedno izražamo notranje 

resničnosti z znamenji in drugi nas takoj 

razumejo. Učlovečeni Bog nam podarja 

človeška znamenja, v katerih je med nami 

živ in deluje: kruh in vino, krstna voda, 

maziljenje s Svetim Duhom. Naš odgovor 

na Božja sveta znamenja je v znamenju 

spoštovanja: v klečanju, v stoji pri poslu-

šanju evangelija, v priklonu, v sklepanju 

rok. In tako kot pri poroki tudi prostor 

Božje navzočnosti okrasimo z najlepšim, 

kar imamo: s cvetjem, svečami in glasbo. 

Vsekakor pa znamenja od časa do časa 

potrebujejo besedo razlage. 
 

Evharistija mora za nas postati šola življenja, 
v kateri se učimo dajati svoje življenje …  

Dajati ga moramo dan za dnem. 
(Benedikt XVI.) 

 


