
 
 

Tedaj je rekel svojim 

učencem: »Žetev je velika,  

delavcev pa malo.  

Prosíte torej Gospoda žetve, 

naj póšlje delavce na svojo že-

tev.« Teh dvanajst je Jezus  

poslal in jim naročil: »Ne 

hodíte na pot k poganom in ne 

vstopajte v nobeno samarijsko 

mesto! Pojdite rajši k izgublje-

nim ovcam Izraelove hiše. 

Spotoma pa oznanjajte  

in govorite: ›Nebeško kraljes-

tvo se je približalo.‹ Bolnike 

ozdravljajte, mrtve obujajte,  

gobave očiščujte, demone iz-

ganjajte. Zastonj ste prejeli,  

zastonj dajajte. 
 

(Mt 9,37–38; 10,5–8) 
 

 

DVANAJST IMEN 
 

 Današnji evangelij nam našteva imena dvanajsterih 
mož, ki si jih je Jezus izbral za apostole. Kaj vemo o 
njih? 
 Peter bo postal skala bodoče Cerkve. Kljub zelo člo-
veškim potezam svojega značaja. Ko bi moral moliti, je 
spal; ko bi moral misliti na nebeško, je mislil na zemelj-
sko; ko bi se bil moral za Jezusa postaviti, je prisegal, 
da ga ne pozna. 
 K Jezusu ga je privedel njegov brat Andrej. Tega 
imamo lahko za predstavnika ljudi, ki drugim pomagajo 
naprej, sami pa ostanejo v ozadju. 
 Brata Jakob in Janez sta dobila ime sinova groma, 
ker sta klicala Božjo kazen na negostoljubno samarijsko 
vas. Janez bo pozneje dobrohotnejši. Stal bo pod kri-
žem, pa ne bo rekel žal besede čez Jezusove morilce. 
Oba z Jakobom bosta pokazala pripravljenost piti Jezu-
sov kelih. 
 O Filipu in Bartolomeju vemo, da sta pod smokvinim 
drevesom modrovala, ali je možno, da pride Mesija iz 
tako zloglasnega gnezda, kot je Nazaret. 
 Tomaž se je s svojim obnašanjem za vedno zapisal 
v društvo dvomljivcev in črnogledcev. 
 Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, da je bil 
udarjen na denar. Če bi bil res takšen, Jezusu in njego-
vemu spremstvu ne bi priredil velike gostije. Hvaležni 
smo mu, da si je zapomnil toliko Jezusovih besed in de-
janj in jih ohranil v evangeliju. 

 O Jakobu, Tadeju in Simonu vemo le toliko, da so spadali med Jezusovo dvanajsterico. 
 Juda je dobro začel, slabo nadaljeval in še slabše končal. Koliko rajši bi ga videli skesa-
nega pod križem kakor visečega na vrvi. 
 Bili so ljudje, podobni nam. Zakaj je Jezus prav nje povabil v svoj ožji krog, ne vemo. Ni 
naredil iz njih nadzemeljskih bitij. Ostali so ljudje, kot so bili poprej. Prejeli pa so nalogo, ki 
presega človeške moči: oznanjati Božje kraljestvo. 
 Storili so, kar so mogli. Česar sami niso mogli, je storil po njih tisti, ki jih je izbral in poslal. 

Po: F. Cerar

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

11. nedelja med letom              14.6.2020 Leto XVIII., 24 (974) 



 
 

Svete maše: 

11. NEDELJA 

MED LETOM 

                     14.6. 
Sv.Valerij in Rufin, m. 

 
Trnje 

Zagorje 

8,30 +Franka Rotar, Klenik 3, obletna   -   procesija ali  

 +Alojz Perenič, Klenik 20, obletna - češčenje SRT 

10,30 Za vse župljane obeh župnij              procesija ali 

češčenje SRT  

Ponedeljek      15.6. 
Sv. Vid, mučenec 

Palčje 20h +Franc in Marija Rebec, Palčje 1 

Torek              16.6. 
Sv.Beno iz Meissna, š. 

Klenik 
20h Za zdravje, N.N. 

 +Anica Žele, Klenik 53 

Sreda             17.6 

Sv. Rajner, samotar 
Zagorje   7h V zahvalo, Zagorje 60 

Četrtek           18.6. 
Sv.Gregor Barbarigo 

Juršče 

Zagorje 
18,30 +Stojan in Anton Sedmak, Juršče 66, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek           19.6. 
SRCE JEZUSOVO 

Sv. Nazarij, škof 

Klenik 

Zagorje 

18.30 +Pavel in Frančiška Rotar, obletna 

20h +i Kljun, Zagorje 48 

 +Lovro Česnik, Drskovče 9 

Sobota          20.6. 
Marijino brezm. srce 

Zagorje 20h +Slavka Bilc, Zagorje 45, 30. dan 

12. NEDELJA 

MED LETOM 

                     21.6. 
Sv. Alojzij Gonzaga 

Trnje 

Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Fatur, Drskovče 4, obletna 

 V zahvalo in priprošnjo, Klenik 20 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 
- PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA bo takoj po teh oznanilih. Če bo vreme 
primerno, jo bomo imeli zunaj, če pa bo deževalo, jo bomo imeli kar v cerkvi. - 
Ta obred je najprej češčenje Najsvetejšega – Jezusa skritega v posvečeni hostiji. 
- SLOVESNI PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA bo v petek, 19.6. Ta praznik sicer  
ni zapovedan, kot je bil v četrtek praznik Sv.Rešnjega Telesa, pa ste kljub temu 
lepo vabljeni, da se udeležite praznične maše, ki bo v Trnju ob 18,30 in v Zagorju 
ob 20h. 
- ZAHVALNA MAŠA za preteklo veroučno in šolsko leto bo prihodnjo nedeljo. 
Lepo vabljeni vsi otroci in starši, ki ste zlasti v času koronavirusa imeli poglavitno 
odgovornost pri učenju tako za šolo kot za verouk. Bodimo Bogu hvaležni tudi za 
to izkušnjo, saj ste se iz nje marsikaj sami naučili ali pa obnovili svoje znanje.  
- Po sveti maši vam bomo razdelili veroučna spričevali. (Nekaj veroučencev še 
vedno niso prinesli spričeval!) 
- SPOVED ZA VEROUČENCE: V TRNJU: v ponedeljek ob 18h za 4., 5. in 6. raz-
red; v torek ob 18h za 7. in 8. razred. V ZAGORJU: v četrtek ob 16h za 3.,5. in 6. 
razred; v petek tudi ob 16h za 4.,5.,7.,8. in 9. razred. Zadnjič ste bili otroci pri 
spovedi pred božičem, le 3. razred – prvoobhajanci ste bili po veliki noči. A pridite 
tudi vi k spovedi! Želim, da tudi starši pridete med spovedovanjem v cerkev, da 
popazite na otroke, da se bodo v cerkvi primerno vedli. 
- PODALJŠANJE MANDATA ŽPS IN ŽGS: Gospod škof dr. Jurij Bizjak je zaradi 
pandemije coronavirusa-covid-19 podaljšal mandat ŽPS in ŽGS v naši škofiji za 
dobo enega leta, do 30. junija 2021. 



 
 

- OKLICI v Trnju: Bole Alan – Pavlovič Ana. 

- POVABILO K MOLITVI ZA DOMOVINO: Ob 30-letnici slovenske demokracije in 
ob 29. rojstnem dnevu naše države tudi letos, že desetič po vrsti, vabimo, da se 
pod geslom SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO - S TEBOJ BOMO ZMOGLI pred 
dnevom državnosti molitveno povežemo v devetdnevnici za domovino, ki bo 
potekala od 16. do 24. junija 2020. 

Devetdnevnico bomo začeli v mariborski stolnici  v torek 16.6.2020 ob 19.00 s 
sveto mašo, ki jo bo za domovino daroval mariborski nadškof in metropolit msgr. 
Alojz Cvikl, zaključili pa v ljubljanski stolnici 24.6.2020.  

V času devetdnevnice bo vsak dan ob 5h zjutraj na Radiu Ognjišče molitev rož-
nega venca, ko jo bodo vodili škofje in višji redovni predstojniki. K sodelovanju 
povabljeni vsi, ki jim čas in obveznosti to dopuščajo. V času devetdnevnice vsi le-
po povabljeni, da v svojih občestvih in skupnostih z molitvijo kličemo blagoslova 
za naš narod in našo domovino. 

Od 23.6. od 17:30 do 24.6. do 17:30 bo 24 ur molitve in posta za domovino. 
Osrednja 24-urna neprekinjena molitev bo potekala v ljubljanski stolnici in se bo 
zaključila z mašo za domovino, ki jo bodo 24.6.2020 ob 17:30 darovali slovenski 
škofje. Povabljeni, da tudi v vaši župniji v okviru 24 ur namenite čas molitvi za 
domovino, da bomo skupaj ustvarili molitveno verigo po vseh slovenskih krajih. 

Vabimo župnije, občestva in posameznike, da vsak na svoj način in po svojih 
močeh sodeluje pri molitvi in postu za našo domovino – za spreobrnjenje vsakega 
od nas in duhovni preporod našega naroda. Svoje sodelovanje lahko prijavite: na 
facebook.com/molitevinpostzadomovino. 
 

Spotoma pa oznanjajte in govoríte: 

»Nebeško kraljestvo se je približalo.« (Mt 10,7) 
 

   Oznanjevanje kraljestva je že pre-

več let (morda celo stoletij) prepušče-

no pridiganju duhovnika v cerkvi. 

Učinkovitost te vrste komunikacije pa 

je zelo blizu ničli – bodisi zaradi sta-

rinskega sloga v primerjavi s splošno 

uveljavljenimi stili, kot jih uporablja-

ta npr. televizija ali internet, ki poro-

čata hitro, na kratko, konkretno – bo-

disi ker so ljudje, ki so v cerkvi in po-

slušajo, vse to slišali že tolikokrat, da 

se jim je uprlo. 

   Kristjani morajo odkriti možnosti za 

oznanjevanje nebeškega kraljestva 

»spotoma«. 

   Družina, vas, stanovanjski blok, 

mestna četrt, delovna mesta, kraji 

druženja, šola, vlak, avtobus … so  

 

kraji, kjer so kristjani poklicani ozna-

njati kraljestvo. 

   Pogovori o aktualnih dogodkih in 

televizijskih oddajah, o politiki, športu 

in ženskah, klepeti o problemih v slu-

žbi in o draginji … so tiste priložnosti, 

ko so kristjani poklicani, da predstav-

ljajo evangelij.  

   Vendar je za oznanjevanje kraljes-

tva »spotoma« nujno, da kristjani bis-

tveno presežejo »znanje«, ki so si ga 

pridobili pri pripravi na prvo obhajilo. 

Evangelij postane učinkovito mnenje, 

nasvet, predlog, zgled, če ga spozna-

mo in ponotranjimo na odrasel način. 

In seveda – če ga resnično živimo. 
M. Turnšek 

http://facebook.com/molitevinpostzadomovino


19. junij 
MIHELINA IZ PESARA 

 

Rodila se je okoli leta 1300 v mestu Pe-
saro na italijanski strani jadranske obale kot 
plemiški otrok. Nič ji ni manjkalo in odrašča-
la je v pravo lepotico. Že pri dvanajstih  letih 
so jo poročili z mladim velikašem iz družine 
Malatesta. Tudi on ji je nudil udobje, sijaj in 
prijetno družbo. Ko je po nekaj letih rodila 
sina, se je nanj navezala z vsem srcem. Pr-
vič je občutila strašno bolečino, ko ji je po 
osmih letih zakona umrl ljubljeni mož. Nekaj 
časa je bila popolnoma otopela, mrtva za 
vse. Ko je le prišla k sebi, se je bolj živo za-
vedla minljivosti življenja, zato ga je skušala 
napolniti z dobrimi deli. Še vedno pa je bila 
ujetnica svojega bogastva. Leta 1335 je pri-
šla v Pesaro resna žena njenih let: franči-
škanska tretjerednica Sorijana. Mihelina jo 
je povabila na svoj dom. Sorijana je svoji 
gostiteljici odpirala oči za spoznavanje Bož-
je veličine, dobrote in usmiljenja, posebno 
pa jo je navajala k nenavezanosti na svetne 
dobrine. Mihelina je bila dobra učenka: do-
brodelnost je začutila kot svojo dolžnost in 
prav kmalu je znala velikodušno ravnati z 
ljudmi ter pozabljati nase. Začela je živeti 
revno kot frančiškanska tretjerednica. Njeno 
življenje je potekalo v molitvi in spokornosti, 
predvsem pa v dobrodelnosti. Ko je začutila, 
da se ji bliža smrt, se je srečna in hvaležna 
prepustila Božji volji. Umrla je 19. junija 
1356. Uradno je bila  razglašena za blaženo 
leta 1737. 

 

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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Cerkev ni carinska postaja. 
Cerkev je Očetova hiša, 
z vselej odprtimi vrati, 

v kateri je prostor za vsakega 
z njegovim težavnim življenjem. 

(papež Frančišek) 

 

Ljubljeni Marijini sinovi in hčere, 
vselej posnemajte ponižnost Božje Ma-
tere, in bodite v svojem načinu življenju 
podobni skromni vijolici, ki cveti na 
skrivnem.  

Skrbite, da svoj razum obogatite z 
znanjem, svoja srca okrasite s kre-
postmi, potem prepustite vašo čast 
Bogu, ki za vas skrbi.  

Če vas je Stvarnik opremil z lepoto, 
obdaril z dobrinami tega sveta, ne pre-
vzemite se. Bog je dal, lahko tudi zopet 
vzame, kot mu bo všeč. Le njegovo 
ime naj bo vselej hvaljeno.  

Če se vam vaša dejanja posrečijo, 
vaše želje uspejo, ne bodite na to po-
nosni, temveč: »Ne nam, o Gospod, ne 
nam, temveč tvojemu imenu pripada 
čast«.  

Če hočeš zgraditi visoko stavbo, po-
tem začni graditi globoke temelje; če 
želiš dospeti do velike sreče, gradi svo-
jo srečo na ponižnosti; le ona je trdni 
temelj resnične sreče. »Bog se upira 
ošabnemu in da svojo milost le poniž-
nemu.«  

Marijo je povzdignil nad vse angele, 
ker mu je ugajal cvet njene tihe poniž-
nosti.  

Zgledujmo se po njej. 
 

bl. Anton Martin Slomšek 

Gospod, vem,  
da ne boš zapustil tistih, ki te iščejo, 

niti ne boš razočaral tistih,  
ki vate zaupajo. 

(bl. John Henry Newman) 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

UTAPLJANJE – Simpatična  blondinka se je 
utapljala. Postaven mladenič jo reši. Ona se mu 
ob tem dejanju zahvaljuje in ga vpraša: »Ali si 
imel veliko težav, da si me potegnil iz vode?« – 
Mladenič: »Več težav sem imel, da sem odgnal 
ostale tri, ki so se tudi utapljali in se hoteli rešiti.« 

 


