
 

 
 

Tisti čas je Janez Krstnik 

spet stal tam in še dva  
izmed njegovih učencev. 

Ozrl se je na Jezusa,  

ki je šel mimo, in rekel: 
»Glejte, Jagnje Božje!«  

Učenca sta slišala,  

kaj je rekel,  

in odšla za Jezusom.  
Jezus pa se je obrnil,  

in ko je videl,  

da gresta za njim,  
jima je dejal: »Kaj iščeta?« 

Rekla sta mu:  

»Rabi (kar pomeni učitelj), 

kje stanuješ?«  
Rekel jima je:  

»Pridita in bosta videla.« 
 

(prim. Jn 1,35–39) 
 

 

POVELIČUJTE BOGA V SVOJEM TELESU 
 

 Neki pater piše, da je nekoč obiskal bolno ženo v 
njeni revni sobici in zazdelo se mu je, da žari kot topla 
luč. V dno srca so se mu vtisnile njene besede: 
»Veste, ni mogoče biti zadosti hvaležen Bogu za to, 
da sta naša bolezen in naše trpljenje odrešujoča in 
sta lahko udeležena pri odrešenjskem trpljenju.« Apo-
stol Pavel nam v drugem berilu današnje nedelje kli-
če: »Mar ne veste, da so vaša telesa Kristusovi udje? 
Mar ne veste, da je vaše telo, ki ga imate od Boga, 
tempelj Svetega Duha, ki je v vas? Zato poveličujte 
Boga v svojem telesu.« Tako za njo, kot za mnoge, ki 
so ji podobni v mišljenju, velja Župančičev zapis v eni 
njegovih pesmi: »Telesa naša – vrči dragoceni.« 
 Eden najbolj otipljivih znakov izprijenosti sodobne-
ga sveta, katerega »vera« je uživaštvo, je zlorabljanje 
človeškega telesa za uživanje. Celo nedolžnim otro-
kom ni prizaneseno! Koliko je nespodobnosti v govor-
jenju in obnašanju v skupnostih, kjer žive in delajo 
različni ljudje! Neka tovarniška delavka pripoveduje, 
da v njeni tovarni od petdesetih delavk, po večini ma-
ter, samo dve ne sodelujeta pri splošnem kvantanju in 
nespoštljivem govorjenju. In najbrž so povrh vsega 
mnoge od njih celo »krščanske« žene! Neka druga 
žena, uslužbenka, pa pove, da si vpričo nje sodelavci 
ne upajo govoriti nespoštljivo. Če jim kdaj uide, se ji 

opravičijo. Pred njeno plemenitostjo si ne upajo govoriti umazano. 
 Tudi iz nas bi moralo dihati spoštovanje do teh vrednot. Zlasti bi se morale zanje 
zavzemati naše žene in dekleta, ki so že po naravi bolj dovzetna za plemenito spošto-
vanje. Že od stvarjenja, na poseben način pa od »preustvarjenja«, ko je Bog sprejel 
človeško telo, so naša telesa »vrči dragoceni«. So bivališče Božjega duha, zato jih ne 
smemo poniževati na stopnjo orodja za užitke. Če iskreno spoštujemo človeka kot 
osebo, kot Božjega otroka, moramo spoštovanje izkazovati tudi njegovemu telesu. 

Po: S. Čuk 
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Svete maše: 

2. NEDELJA 

MED LETOM 
                     17.1. 
Sv.Anton, puščavnik 

Trnje 

Zagorje 

 

  9h +Štefanija Polh, Klenik 39, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

Ponedeljek      18.1. 
Sv. Marjeta Ogrska 

Trnje 17h Za vse +e po namenu darovalcev, Palčje 

Torek              19.1. 
Sv.Makarij Aleksandrij. 

Trnje 17h +Ivan Smrdel, Klenik 46, dar Klenik 43 

Sreda             20.1. 
Sv. Fabijan in Bošjan 

Zagorje   7h Za zdravje, Zagorje 94  

Četrtek           21.1. 
Sv. Neža, dev. in muč. 

Trnje 

Zagorje 
17h +i Novčkovi, Trnje 66 

18,30 Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             22.1. 
Sv, Vincencij, diak.,m. 

Zagorje 
17,30 +i starši Žele, Drskovče 26 

 Za božje varstvo, dar. Peter  in Katja 

Sobota            23.1. 
Zaro. Marije in Jožefa  Zagorje 

17h Spoved 

17,30 +Milka in Albin Knafelc, Zagorje 112, obletna 
 +Pavel Škrlj, Drskovče 1/a, obletn0061 

3. NEDELJA 

MED LETOM 
                     24.1. 
Sv. Frančišek Saleški 

Trnje 

Zagorje 
  9h +Evgen Vodopivec,Klenik 62, dar. Marija in David V. 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 
- NEDELJA VERSKEGA TISKA je danes. Preberite razmišljanje o tej temi v 
Župnijskih oznanilih prejšnje nedelje, 10.1.2021, št. 2. 
- TEDEN MOLITVE ZA KRŠČANSKO EDINOST začenjamo jutri. Tema je 
»Ostanite v moji ljubezni: obrodili boste obilo sadu« in sloni na Jezusovih be-
sedah iz Janezovega evangelija (glej Jn 15,1-17). Iz pripravljene knjižice bomo 
vsak dan brali razmišljanja, ki nas bodo spodbujala k molitvi za edinost med kris-
tjani.  
- VEROUK ostaja še vedno na daljavo za vse skupine. 
- LISTNI KOLEDARJI so še na razpolago na mizici za tisk. Lahko si jih vzamete! 
- SREČANJE TAJNIKOV ŽPS ŠKOFIJE KOPER:  
 Srečanje na daljavo s pomočjo aplikacije ZOOM je v soboto 16. januarja organiziral in vodil 
škofijski vikar za pastoralo Ervin Mozetič. Prisotni smo bili še: škof Jurij Bizjak, generalni vikar 
Slavko Rebec in 42 tajnikov iz različnih župnij. To je bilo prvo srečanje na daljavo v epidemiji.  

Po uvodni molitvi je imel pozdravni nagovor škof Bizjak. Glavna tema srečanja je bilo delovanje 
ŽPS v času covid-a. Škof je poudaril, da epidemija ni kazen, ni maščevanje, ne prihaja od zla. Je le 
preizkušnja, ki se je zgodila z namenom. Je moderen križ, ki nas bo okrepil. Lahko je moteno 
cerkveno življenje, a duh deluje, neslišno nas obrača navznoter. Misel ob prihodu letošnje 
Betlehemske luči je bila: ”Svet se ni spremenil, razodelo se nam je dosti stvari in postavilo dosti 
vprašanj.”  Vprašanje je, če smo najboljši, solidarni, empatični do drugih. Zahvala gre vsem 
vernikom za potrpljenje, pomoč pri sprejemanju novih načinov verouka in pastorale. Omejitve in 
ukrepi ne smejo biti tragedija, razmišljati moramo, kako naprej še bolje; učinkovito in hkrati 
previdno.  



 
 

Duhovno življenje se ne more prekiniti, teče naprej na drugačne načine. Pisano je: “ Če telo zboli, 
ga duh drži pokonci. Če zboli duh, kdo ga bo dvignil?” Vzemimo ta čas kot priložnost za večjo 
povezanost z Bogom, odkrivajmo ponovno moč vere zlasti s pomočj o domačega bogoslužja. 
Duhovno obhajilo je primer globoke duhovne povezanosti. In nikar se ne bojmo, strah ne prihaja 
nikoli od Boga, on vedno daje pogum.  

V tem obdobju ne smemo pozabiti na potrebe duhovnikov in župnij. Pokazale se so tudi stiske 
preživetja v nekaterih župnijah. Spodbujati moramo darovanje! Papež pravi, da covid ni najhujša 
bolezen v tem času. Hujše so duhovne bolezni, ko gledamo na druge kot na predmete. Naj bo 
epidemija priložnost, da prepoznamo dostojanstvo sočloveka. Zoperstavimo se kulturi brezbrižnosti 
in izločanja. Škofovska konferenca meni, naj se vsak sam odloči za cepljenje po posvetu z 
zdravnikom. Ne postavljajmo se nad stroko, ravnajmo po vesti. Prejemanje obhajila na roko je le 
zunanja sprememba, ostaja spoštljivost, notranje sprejemanje. Ne pozabimo, da smo občestvo, 
opogumljajmo drug drugega.  
 Izbira članov v nove ŽPS se prestavi na jesen, zaenkrat ostajajo v enaki sestavi. Želja je, da bi 
izbira potekala takrat, ko bo lahko prisotnih večina župljanov. 
 

Tajnica ŽPS Zagorje 
Jana Gržinič 

- NEKAJ PODATKOV IZ ŽIVLJENJA OBEH ŽUPNIJ V LETU 2020:  
(številke v oklepajih veljajo za leto 2019) 

 

 TRNJE  ZAGORJE  
KRSTI: vsi 1 (4)   1 (4)   
 dečki 1 (3)    1 (2)  
 deklice 0 (1)   0 (2)  
 1 zak. (2 zak. + 2 zun.zak.)  1 zak. (4 zak.) 
 

OBHAJILA: vseh 2618 (5726)   1135 (2196) 
 

PRVOOBHAJANCI: vsi 0 (9)  8 (9)  
dečki 0 (5)  5 (6)  
deklice 0 (4)  3 (3)  

 

POVPREČEN OBISK NEDELJSKE MAŠE: 
 75 (112)  54 (88) 
 

POROKE: 2 (2 par.)    0 (2) para  
oklici: 3 (3 par.)   0 (2 para)  
 

 

VERSKI TISK V LETU 2018 (naročeni preko župnije) 
Družina 6 (6) 7 (7) 
Ognjišče 23 (24) 34 (36) 
Misijonska obzorja 8 (8) 5 (5) 
Mohorjeve knjige 
Mavrica 
#najst 

2  (1) 
4  (4) 
0  (0) 

1 (1) 
5 (5) 
4  (4) 

V te številke niste všteti tisti, ki dobivate verski tisk po pošti na dom! 

POGREBI:  vseh: 19 (11) )  8 (7) -2 od drugod 
moški 11 (5)   6 (4)  
ženske 8 (6)   2(3)  
starost 58-95 (39-94,5)   65-85,5  (64-92) 
prevideni 8 (3)   3 (3)  
neprevideni 11 (8)   5  (4) 



21. januar 
NEŽA 

 

Ime izhaja iz latinskega imena Agnes; le-
to pa razlagajo iz grške besede »agne«: 
čista, nedolžna, ali iz latinske besede 
»agnus« jagnje, zato sv. Nežo, devico in 
mučenko, najpogosteje upodabljajo z jag-
njetom v naročju ali kot Kristusovo nevesto 
ali zaročenko Božjega Jagnjeta, in s palmo-
vo vejo, znamenjem zmage, v roki. Častijo 
jo kot zavetnico deviške čistosti, je pa tudi 
patrona vrtnarjev. Je ena od najbolj prikup-
nih svetniških podob iz prvih krščanskih sto-
letij. Po izročilu je bila iz plemenite rimske 
rodbine in že kot otrok krščena, v zgodnji 
mladosti je obljubila Kristusu večno deviš-
tvo. Leta 304, za časa cesarja Dioklecijana, 
ki je odredil splošno preganjanje kristjanov, 
je postala mučenka. Po pripovedi milanske-
ga škofa sv. Ambroža, ki njenega mučeniš-
tva sam ni doživel, so deklici v starosti tri-
najstih let po dolgem mučenju zaradi neo-
majne vere v Kristusa z mečem odsekali 
glavo. Truplo mlade mučenke so njeni starši 
pokopali na vrtu svoje pristave ob Nomen-
tanski cesti v Rimu. Nad njenim grobom je 
dala Konstancija, hči prvega krščanskega 
cesarja Konstantina postaviti lepo baziliko. 
Kakor pri mnogih svetnikih in svetnicah 
zgodnje krščanske dobe, se je njena legen-
da sčasoma dopolnjevala. Prevzela je vase 
izročila, katerim so radi dodajali čudežne 
zgodbe. S tem ne gre toliko za zgodovinsko 
resnico, kot za izražanje spoštovanja, obču-
dovanja in zaupanja, obenem pa za veliko 
spodbudo k posnemanju.  

 

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 

 
 

 
 

 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
 

»Ti rečem, Marija, da se je moj Tone poboljšal. 
Vedno več mi pomaga. Danes je celo odtrgal listek s 
koledarja, ne da mu bi morala to posebej naročiti.« 

 

Iskati in najti Kristusa, ki je neusahljivi 

vir resnice in življenja. Tako nas Božja 
beseda vabi, da na začetku tega novega 

leta ponovno stopimo po nikdar kon-

čani poti vere.  
Tudi mi recimo Jezusu: »Učitelj, kje 

stanuješ?« in On nam bo odgovoril: 

»Pridite in boste videli«.  

Za vernika je to vedno nenehno iskanje 
in novo odkrivanje. Kajti Kristus je isti 

včeraj, danes in vedno, toda mi, svet, 

zgodovina, nikoli nismo isti in zato 
nam prihaja naproti, da bi nam podaril 

svoje občestvo in polnost življenja. 

Prosimo Devico Marijo, naj nam po-

maga hoditi za Jezusom, da bomo vsak 
dan okušali veselje ob vedno večjem 

pronicanju v njegovo skrivnost. 
 

Po: Benedikt XVI. 

Zvečer bom, če dosežem svoj današnji vrh, 
ponosen nad tem,  
kar sem opravil,  

do tedaj pa bom moral vztrajati  
v svojem večnem boju  
med dobrim in zlom,  

med svojo željo, da se ustavim,  
in drugim notranjim glasom,  
ki mi šepeta, naj vztrajam. 

(Dušan Jelinčič) 
 

 

 

Preradi pozabljamo, da imamo od Boga  
vsi eno samo ime: otrok. Tako je med nami 

samimi samo en naziv zares primeren:  
brat, sestra. 

(Stanko Cajnkar) 

 


