
 

 
 

Tisti čas je Jezus  

povzdignil oči k nebu in 

molil: »Sveti Oče,  

ohrani jih v svojem imenu, 

ki si mi ga dal,  

da bodo eno kakor midva. 

Če se med seboj ljubimo, 

ostaja Bog v nas  

in je njegova ljubezen  

v nas popolna. 

Dokler sem bil z njimi, 

sem jih varoval  

v tvojem imenu,  

ki si mi ga dal.  

Obvaroval sem jih  

in nobeden izmed njih 

se ni pogúbil,  

razen sina pogubljenja, 

da se izpolni Pismo. 
 

(Jn 17,11–12) 
 

 

»… OD TEGA NE SVETA« 
 

 Neznani avtor pisma Diognetu iz 2. stoletja je o kris-
tjanih svojega časa zapisal: »Živijo v mesu, a ne živijo po 
mesu. Mudijo se na zemlji, a njih domovina je v nebesih. 
Pokorni so zakonitim postavam, a s svojim življenjem 
prekašajo postave. Ljubijo vse, a vsi jih preganjajo. Ne 
poznajo jih, in jih vendar obsojajo. Ubogi so a bogatijo 
mnoge; vsega jim manjka in imajo vsega v izobilju …« 
Svoje naštevanje lastnosti kristjanov, ki jih delajo tako 
različne od poganov, povzema s stavkom: »Da na kratko 
povem: kar je v telesu duša, to so na svetu kristjani.« 
 Ko to beremo, se nam samo od sebe zastavlja vpra-
šanje: Ali smo mi, današnji kristjani, duša tega našega 
sveta? Duša bomo, če bo naše vsakdanje življenje »po-
svečeno z resnico«, z besedo in milostno močjo našega 
Gospoda. Velikokrat slišimo upravičen očitek: »Vi, ki ho-
dite v cerkev, niste nič boljši od nas, ki ne verujemo!« To 
bi nam moralo dati misliti, da je z našim krščanstvom ne-
kaj narobe. Da ga »prirejamo« za svojo vsakdanjo rabo: 
tisto, kar nam je  v evangeliju všeč, vzamemo, tisto, kar 
je zahtevno, pa odklanjamo. 
 Naš blaženi škof Slomšek je napisal priljubljeno pe-
sem V nebesih sem doma, kjer pojemo: »V nebesih sem 
doma, od tega ne sveta.« A vendar se je z vsemi močmi 
trudil, da bi ta svet, v katerega je bil postavljen, naredil 
boljšega, lepšega in popolnejšega. Biti »od tega ne sve-
ta« prav gotovo ne pomeni biti nekakšna odtujena, »kr-
ščanska prikazen«, umetna ali suha roža v Božjem vrtu. 
Pač pa pomeni biti vedno dosleden načelom evangelija, 
zvest glasu svoje vesti, tudi če vsi okoli tebe govorijo ali ravnajo drugače. Večkrat slišimo 
govoriti iz krščanskih ust o »pokvarjenem svetu«. Če je pokvarjen, je pokvarjen tudi zaradi 
nas, ker mu ne prinašamo soli in kvasa evangeljske resnice. Jezus nas pošilja v svet, da bi 
svet po nas in naših dejanjih spoznal tudi njega. 

Po: S. Čuk, Misli srca
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Svete maše: 

7. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     16.5. 
Sv.Janez Nepomuk,m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Brdo 
Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h +Dragica Čekada, Ilir.Bistrica, dar. Trnje 73 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

12h V čast Mariji Pomočnici za sosesko Rat. Brdo 

19h Šmarnice 

Ponedeljek      17.5. 
Sv. Andronik, Jez.uč. 

Trnje 19h +i Šuštaršič in Možina, Trnje 54, obletna – Šmarnice 

Torek              18.5. 
Sv. Janez I., papež 

Zagorje 
19,30 +Milka Marušič, Zagorje 117, pogrebna  

– Šmarnice 

Sreda             19.5. 
Sv. Krišpin, redovnik 

Zagorje 19,30 +Marica in Franc Štrancar, Zag. 113 – Šmarnice 

Četrtek           20.5. 
Sv. Bernardin Sienski 

Zagorje 19,30 +Milka Marušič, Zagorje 117, osmina – Šmarnice  

Petek              21.5. 

Sv. Teobald, škof Zagorje 19,30 +Anica Česnik, Zagorje 8, obletna – Šmarnice 

Sobota            22.5. 
Sv. Milan, mučenec 

Zagorje 
19h Spoved 

19,30 +Fani  in Jože Sedmak, Zagorje 19,obletna 

 +Marija Čič, Zagorje 127, obletna – Šmarnice  

BINKOŠTI 
NEDELJA 

                     23.5. 
Sv. Socerb Tržaški,m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Šmarnice 
  9h +Marija Rebec, Trnje 73, obletna 

10,30 SHOD: V č. Sv.Duhu za župljane obeh župnij 
12h +Dušan Bizjak, Juršče 15, dar. molitvene skupine 

14h Krst: Maša Bradač  -  Šmarnice 
- BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA je bila za Jezusove učence velika priprava na 
prihod Svetega Duha. Tudi mi vsi potrebujemo Njegovo vodstvo in njegove daro-
ve. Zato se mu vsi priporočajmo, posebno v sedanjih tako zmedenih časih. On naj 
nas vodi k pravi resnici, k medsebojni slogi in ljubezni.  
VEROUK: v Zagorju bo verouk reden za vse skupine. 
V Trnju: – Jutri , v ponedeljek, odpade verouk za 5. razred, zaradi karantene 
učencev. Veroučenci naj poleg domače naloge, ki so jo dobili prejšnji teden, na-
redijo še naloge v delovnem zvezku, na straneh 107, 108 in 109. 
- Za vse ostale veroučence v Trnju pa velja, da morajo ta teden k verouku prinesti 
vse domače naloge (v zvezkih in na delovnih listih), ki so jih dobili med časom, ko 
je bil verouk na daljavo. Pri prvem srečanju v živo se je namreč pokazalo, da veli-
ka večina ni naredila omenjenih nalog. – (katehistinja Marta) 
- POGREB +Milke Maruščič, Zagorje 117 bo v torek ob 14h v družinskem krogu. 
- SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV v Zagorju bo v župnišču v sre-
do, 19.5. ob 18h. Vsi lepo vabljeni! 
- POSVEČENJE SVETIH OLJ bomo imeli duhovniki v četrtek, 20.5. dopoldne v 
Kopru, ker je bilo na Veliki četrtek zbiranje zaradi covida-19 prepovedano. 
- ŽUPNIJSKI SHOD v ZAGORJU bo prihodnjo nedeljo na BINKOŠTNI praznik ob 
10,30. Ob koncu maše bo OFER za cerkvene potrebe. V primerni razdalji (1,5 m) 
boste prihajali mimo daritvenega oltarja in odhajali ven skozi zakristijo. Tam si bo-
ste lahko vzeli tudi Oznanila. 



 
 

- OTROŠKI ZBORČEK v Zagorju bo imel prve vaje – po več kot enem letu pre-
mora zaradi covida-19 – v soboto, 22.5. v cerkvi. Poleg »starih« pevčkov, vabi-
mo, da se pridružite tudi še novi! 
- ODRASLI PEVSKI ZBOR v obeh župnijah pa se sami dogovorite, kdaj in kje 
boste imeli pevske vaje. 
- NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV za čas od 14. do vključno 23. maja 2021: 
Škofje na podlagi vladnih odlokov določajo, da je v cerkvah namesto dosedanjih 
20m2 določeno 10m2 na vernika oz. družino. Prav tako določajo, da je lahko v 
cerkvah zasedeno največ 50 % sedišč, kar pomeni, da je vsaka druga klop zapr-
ta. Prav tako mora biti v cerkvah med verniki oz. družinami 1,5 metra razdalje.  

Za verske obrede na prostem velja, da se jih lahko udeleži 50 vernikov oz. 
družin, za katere velja, da imajo 10m2 površine oz. da so sedišča zasedena 
največ 50 %. Za vernike in družine, ki se udeležijo verskih obredov na prostem 
velja tudi določilo, da ohranjajo 1,5 m medsebojne razdalje. 

V skladu z odlokom škofje odločajo, da se lahko v manjših cerkvah oz. kapelah, 
ki imajo površino manjšo kot 500 m2, pri verskih obredih zbira do 50 vernikov oz. 
družin, ob upoštevanju medsebojne razdalje 1,5 metra. 

Škofje v novih navodilih dovoljujejo zborovsko petje in vabijo vse zborovodje in 
župnike, da o tem obvestijo pevce in da začnejo z vajami in sodelovanjem pri bo-
goslužju. Pri tem morajo vsi pevci nositi maske in ohranjati razdaljo 1,5 metra, 
razen v primeru, če gre za člane istega gospodinjstva. 

Še vedno je obvezna nošnja mask v zaprtih prostorih in razkuževanje rok ob 
prihodu in odhodu. 
 Z upoštevanjem teh navodil, bodo odslej možne sv.maše tudi na podružinicah. 
Za Palčje in Juršče sedaj nimam mašnih naročil. Lahko jih naročite tudi po telefonu. 
- ZAHVALJUJEMO SE g. Janezu Krmelju, misijonarju na Madagaskarju, za nje-
gov obisk naše župnije in njegovo pričevanje. Dobesedno se je odzval Jezuso-
vemu naročilu, ki smo ga slišali v četrtek na Vnebohod: »Pojdite po vsem svetu in 
oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« Hvala mu za njegov odziv! – Jezusovo na-
ročilo velja tudi nam: vsi ne moremo iti misijonarit po svetu, vsi pa smo lahko in 
moramo biti misijonarji v svojem okolju. Našo udeležbo pri zunanjih misijonih 
pa se izpolnjujemo, ko molimo za misijonarje, zanje darujemo svoje trpljenje in žr-
tve, pa tudi ko jih materialno podpiramo. – Tisti, ki želite finančno podpreti delo 
našega gosta misijonarja Janeza na Madagaskarju, mu lahko sami izročite svoj 
dar, ali ga daste v pripravljen nabiralnik na mizici za tisk. 
 

Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je nje-

gova ljubezen v nas popolna. 1 Jn 4, 12 
 

Gospod Bog, kako si te želim videti!  

Nočem pa ljubiti zoprnega in komol-

čarskega sodelavca,  

predrznega in posesivnega prijatelja, 

hrupnega soseda. 
 

Rad bi te videl,  

nimam pa rad vsiljivih pralcev vetro-

branskega stekla in pouličnih prodajal-

cev.  
 

Ne prenašam ciganov,  

jezim se na priseljence, ki prihajajo, 

da nam kradejo delovna mesta. 
 



17. maj 
PASKAL BAYLON 

 

Rodil se je 16. maja 1540 (na binkoštni 
praznik) na severu Španije. Tam so bin-
koštni praznik imenovali Pascua, kakor veli-
ko noč, zato so novorojenčku dali ime po 
prazniku. Preprosti starši so ga naučili za si-
lo brati in pisati, predvsem pa so ga vzgajali 
v prisrčni vernosti. Postal je pastir: poleg 
domače črede je varoval tudi živino nekate-
rih sosedov. Čredo je znal tako lepo čuvati, 
da se je mirno pasla, on pa se je potopil v 
molitev. Pri devetnajstih letih je želel vstopiti 
v samostan, da bi prišel v bližino taberna-
klja. 1564 je napravil redovne zaobljube. Za-
radi njegove globoke in razumne vernosti so 
ga predstojniki nagovarjali, naj se izobrazi in 
postane duhovnik. Paskal pa se za tako 
vzvišen stan ni čutil vrednega in je želel 
ostati preprost brat laik, kar je dejansko 
ostal vse do smrti. V različnih samostanih je 
odlično opravljal razne naloge. Največkrat je 
bil vratar, posebno v samostanu Svetega 
rožnega venca v Villa Real pri mestu Valen-
cia, kjer je bil najdlje in kjer je tudi umrl. Iz 
globokega molitvenega stika z Bogom je čr-
pal izredno modrost. Številni ljudje, bogati in 
revni, preprosti in izobraženi so se zatekali k 
njemu po nasvete in navodila. Neuki brat ni-
kogar ni odbil, vendar je pogovore opravil 
na kratko – mudilo se mu je k molitveni 
zbranosti. Svoje versko znanje je bogatil  z 
branjem dobrih knjig, iz katerih si je izpiso-
val lepe  misli, katerim je oddajal še svoje  
molitvene navdihe. Umrl je na binkoštni 
praznik, 17. maja 1592, leta 1690 pa so ga 
razglasili za svetnika. 

 

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 

Rad bi te videl, ne prebavljam pa do-

mačega župnika,  

ker hoče vedno narediti vse sam in po 

svoje; 
 
 

ne prebavljam škofa, ker se ne zna odlo-

čati; 

ne prebavljam papeža, ker vidi preveč 

samo begunce, obrobne, revne… 
 

Gospod Bog, ljubim tebe. 

Ti nisi napadalen ne posesiven,  

nisi predrzen ne hrupen,  

nisi nadut ne nadležen.  

Ti si popoln. Ti mi ne povzročaš nobenih 

nevšečnosti. 
 

Gospod Bog, ali moram res ljubiti tudi 

zoprne ljudi, če te hočem videti? 

Ali ne moreš storiti, da bi se te dalo vide-

ti v jutranji zarji in v sončnem zahodu, v  

morjih in na gorskih vrhovih ali vsaj v 

obrazih lepih in simpatičnih ljudi? 
 

Ne. Resnično te lahko vidim le tako, da 

ljubim tudi zoprne ljudi. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

 
 

 

Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi 
dolžni ljubiti med seboj. 
Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, 
in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki 
ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v 
njem.               (1 Jn, 11.16) 
 

Odlomek drugega berila, kakor tudi ce-

lotno Janezovo pismo, bi lahko naslovili: 

Prepričljiva (verodostojna) je samo ljube-

zen. Pričevati za Boga, ki je ljubezen, 

brez ljubezni v srcu, je nesmisel in deja-

nje, ki je samo po sebi obsojeno na neu-

speh. Smisel naše vere je odpreti se Bož-

jemu krogotoku ljubezni ter ga razširiti še 

na druge. Zato ni vprašanje: ljubezen do 

Boga ali do bližnjega. Ljubezni do Boga 

(in tako poznavanje Boga) brez ljubezni 

do bližnjega sploh ni. 
 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

OPERA – »Za najlepše trenutke svojega živ-
ljenja, se moram zahvaliti operi,« pravi Lojze 
prijatelju Štefanu. – »Greš rad in pogosto 
tja?« zanima Štefana. – »Jaz ne, ampak mo-
ja žena pa.« 

 


