
 

 
 

Tedaj jim je rekel:  

»Pojdite sami zase  

v samoten kraj  

in se malo odpočijte!« 

Mnogo ljudi je namreč  

prihajalo in odhajalo,  

tako da še jesti niso utegnili. 

In odrinili so s čolnom  

sami zase v samoten kraj.« 
 

(Mr 6,7–11) 
 

 

POČITNICE Z BOGOM 

 Zajadrali smo v drugo polovico julija. Šolarji imajo 
za seboj že praktično mesec počitnic, mnogi delavci in 
uslužbenci pa so na dopustu. V evangeliju smo slišali, 
da je tudi Jezus svoje učence, ki so se vrnil s prvega 
misijonskega potovanja in mu pripovedovali, kaj vse so 
doživeli in naredili, poslal na dopust. »Pojdite na sa-
moten kraj sami zase in se nekoliko odpočijte.« To je 
smisel počitnic, dopusta: nabrati si novih moči za delo, 
najti čas zase, za svoje najbližje, sklepati nova prija-
teljstva, širiti svoje obzorje. Če smo kristjani, v svoj po-
čitniški »program« vključimo tudi Boga, saj nas on 
čaka v vseh lepotah narave, ki jih odkrivamo, in v lju-
deh, s katerimi se srečujemo. Če kristjan na počitnicah 
ali dopustu »izključi« Boga, s tem razodeva, da ta čas 
gleda kot priložnost, da se »razdivja«. 

 Sodobni način življenja je tako hiter in napet, da bi 
človek ne mogel vzdržati, če ne bi vsako leto za nekaj 
časa »izpregel«. Listina druga drugega vatikanskega koncila o Cerkvi v sedanjem svetu pravi: 
»Prosti čas naj se pravilno uporablja za razvedrilo in utrjevanje duševnega in telesnega zdra-
vja …«  

 Nekoč so bili prosti dnevi vezani zgolj na nedelje in praznike, danes pa življenje prinaša še 
bolj »poseben stil«. Cerkvenih praznikov skoraj ni več, pa še ti so med tednom, ko mora veči-
na ljudi iti na delo; nedelje za mnoge niso več dnevi brez dela in niso posvečene Bogu, kakor 
veleva tretja Božja zapoved, ampak ukvarjanju z drugačnimi opravili. Mnogi, ki se sicer imajo 
za kristjane, ne najdejo časa za nedeljsko mašo. Preprosto ne pomislijo, da je povezanost z 
Bogom neusahljivi vir notranje moči in miru ter medsebojne povezanosti. Vsak konec tedna 
kristjanu omogoča najboljšo »osvežitev«, skok v nadnaravni svet. To je tudi šola za počitniške 
dni in dopust. Angleži imajo za to izraz »holidays«, kar  v dobesednem prevodu pomeni »sveti 
dnevi«. 

 Naj bodo dnevi počitnic za vse resnično sveti dnevi, ki bi nas prerodili, osvežili in okrepili. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

16. NEDELJA 

MED LETOM 

                     18.7. 

Bl. Elij iz Koštabone 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Sv.Marjeta 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nevenka Smrdel, Trnje 39, obletna 

 +Marija Smrdelj, Trnje 23,obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
17,30 V Čast sv. Marjeti za romarje 

Ponedeljek      19.7. 
Sv.Arsenij Veliki, puš. 

Palčje 20h +Hermina in Stane Tomšič, Palčje 13, obletna 

Torek              20.7. 
Sv.Marjeta Antijoh.m. 

Klenik 20h +Janko Černač in +i Zadel, Klenik 61/a, obletna 

Sreda             21.7. 
Sv. Danijel, prerok 

Zagorje   7h +Tone Čeligoj, Parje 16, obletna 

Četrtek           22.7. 
Sv. Marija Magdalena 

Juršče 

Zagorje 
19h +Marijan in Marija Glažar, Juršče 72, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              23.7. 

Sv. Brigita Švedska 
Zagorje 20h +i Želje in Milena, Zagorje 17, obletna 

 +Rafo Štavar, Zagorje 103, obletna 

Sobota            24.7. 
Sv. Krištof, mučenec 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +Martin Vidmar, Parje 2/a, 1. obletnica 

17. NEDELJA 

MED LETOM 

                     25.7. 
Sv. Jakob Star., apos. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Ivan Smrdel, Trnje 94, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h Za domovino, dar. KD Juršče 

 
- SHOD PRI SV.MARJETI bo danes popoldne ob 17,30 pri ostankih njene cerkve 
nad Palškim jezerom. V slučaju dežja bo sv. maša pri sv.Miklavžu v vasi. Vabljeni! 
- GOD SV. MARIJE MAGDALENE, svetopisemske žene je v četrtek, 22. julija. Go-
dujete tiste žene in dekleta, ki nosite njeno ime ali izpeljanko iz njenega imena: 
Magdalena, Magda, Majda in še nekatere druge. Rade se priporočajte tej veliki spo-
kornici in »apostolki« apostolov, kakor jo imenujejo nekateri cerkveni učitelji, ker je 
prva naznanila apostolom, da je Jezus vstal od mrtvih. 
- SV. BRIGITA ŠVEDSKA, redovnica, je sozavetnica Evrope in goduje naslednji 
dan, v petek, 23.julija. Priporočamo ji zlasti kristjane v severni Evropi. 
- SV. KRIŠTOF, mučenec, goduje v soboto, 24.julija. Častimo ga kot zavetnika po-
potnikov, potnikov in šoferjev. Zato na nedeljo v bližini njegovega godu blagoslav-
ljamo vsakovrstna vozila s prošnjo, naj nas varuje na vseh poteh našega življenja, 
pa naj potujemo kot vozniki ali potniki. V znak hvaležnosti za vse srečno prevožene 
kilometre pa smo povabljeni, da darujemo za MIVA – nova misijonska vozila, ki 
omogočajo misijonarjem, da lažje prihajajo naproti ljudem v različnih potrebah in sti-
skah. Mnogokrat prevažajo tudi težke bolnike do ambulante ali bolnice, pripeljejo ži-
vež lačnim, vozijo gradbeni material za nove šole, bolnišnice in cerkve. – Več si pre-
berite na spletu v priponki pri današnjih Oznanilih. 
- SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN OSTARELIH: Da ne bi bili ostareli pozab-
ljeni, je papež Frančišek ustanovil Svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga 
bomo v vsej Cerkvi obhajali na četrto nedeljo v juliju,(letos 25. 7. 2021) torej v bli-
žini praznika sv. Joahima in Ane. 



 
 

Na starostnike sveti oče, ne da bi skrival, da tudi sam spada v tretje življenjsko ob-
dobje, pogosto spominja ter izpostavlja njihovo nenadomestljivo vlogo v družbi in 
družini. So zaloga modrosti. So spomin, ki zagotavlja prihodnost. 

»Tudi starost vsebuje milost in poslanstvo, pravo poklicanost od Gospoda. Starost 
je poklicanost,« je dejal papež med katehezo, 11. marca 2015, ko je govoril o dru-
žbeni vlogi in vrednosti starostnikov. Obdobje starosti je nedvomno drugačno od 
prejšnjih. Nekoliko ga je tudi treba »izumljati«, kajti naše družbe niso pripravljene, ne 
duhovno ne moralno, da bi mu dale njegov polni pomen. 

»Mi predvsem potrebujemo ostarele, ki molijo, kajti starost nam je dana rav-
no za to. […] Lahko posredujemo za pričakovanja novih generacij in damo dosto-
janstvo spominu in preteklim žrtvam. Mlade ambiciozneže lahko spomnimo, da je ži-
vljenje brez ljubezni suhoparno življenje. Prestrašenim mladim lahko rečemo, da se 
strah pred prihodnostjo lahko premaga. Mlade, pretirano zaljubljene vase, lahko 
spomnimo, da je večje veselje v dajanju kot prejemanju. Dedki in babice oblikujejo 
stalni zbor velikega duhovnega svetišča, kjer molitev prošnje in pesem hvalnica 
podpirata skupnost, ki dela in se bori na polju življenja.« 

- NAMESTO CVETJA IN SVEČ na grob +Srečku Vadnjalu so darovali člani Obrtne 
zbornice za cerkev. Bog povrni, +Srečku pa naj da večno veselje v nebesih! 
 
 

OB VRNITVI 
 

Rekel si,  

naj odrinemo na samoten kraj  

in si malo odpočijmo. 

Pospravili smo kramo in staro navlako  

iz svojih src in bivališč in odšli. 
 

Vrnili smo se v navadne dni  

s posušenimi šopki zdravilnih zelišč,  

z okusom po soli in školjkah,  

z barvo sonca na koži in v očeh,  

s spomini podarjenih besed in bližine. 
 

Zdaj si želimo ohraniti milostni čas  

obnovljenih moči,  

zato v skodelice vsakdanjosti natakamo  

hrepenenje po tvoji bližini  

in te prosimo,  

da nas ohranjaš mehke in ljubeznive  

tudi sredi hladnih sap prvih jesenskih dni. 
 

Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe 



19. julij 
MAKRINA MLAJŠA 

 

Izšla je iz družine, v kateri je bilo veliko 
svetnikov, nekaterim je do te najvišje časti, ki 
jo more doseči človek, pomagala prav ona s 
svojim zgledom, pa tudi z navdihnjeno besedo. 
Rodila se je leta 327 v maloazijski Cezareji kot 
prvi otrok iz zakona svetniške Emelije in Bazili-
ja. Ime je dobila po svetniški babici, je pa po-
menilo  napoved, da bo tudi njeno življenje po-
svečeno Jezusu. Njena najboljša učiteljica in 
varuhinja je bila mati Emelija, pri kateri je dobi-
la prvi šolski pouk, ki je temeljil na Svetem 
pismu, kolikor ga je otrok mogel razumeti, 
predvsem na Salomonovih modrostih in psal-
mih. Ob učenju se je naučila tudi opravljanja 
domačih del od kuhanja do čiščenja in po-
spravljanja. Starši so ji kot življenjskega sopot-
nika predlagali mladeniča, ki je bil znan po 
svoji dobrodelnosti, toda umrl je, preden je pri-
šlo do poroke. Makrina je sklenila, da se ne bo 
nikoli poročila. V njenem življenjepisu beremo, 
da je njihovo družinsko posestvo kmalu posta-
lo kraj samostanskega življenja, kjer je Makri-
na živela »z velikim številom devic in enaka z 
njimi«. Po smrti moža se jim je pridružila tudi 
mati Emelija. Ko je ta leta 380 umrla, je bil Ma-
krinin brat Gregor škof v Nisi, brat Bazilij, škof 
v rojstnem mestu Cezareji, pa je umrl malo 
pred materjo. Gregor že osem let ni videl svoje 
sestre, po navdihu se je zato odpravil na pot, 
da jo obišče. Dobil jo je na smrt bolno. Sad 
njunega zadnjega pogovora je bil njegov spis 
O duši in vstajenju, ki ga je spisal ob pogovoru 
s svojo umirajočo sestro Makrino. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
MUTEC – Pacient stopi v ambulanto in pred  
zdravnikom napiše: »Ne morem govoriti.« – 
Zdravnik: »O.K. Dajte desno roko tukaj  na 
mizo.« Zdravnik vzame kladivo, močno za-
mahne in udari pacienta po roki – 
»Aaaaaaaa!« na vse grlo zakriči pacient. – 
Zdravnik: »Dobro. Kontrola in nadaljnja tera-
pija jutri. Ob vašem naslednjem obisku bova 
vadila črko B.« 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj prekinitev nosečnosti, pa naj je v 

katerikoli stopnji razvoja zarodka, ni do-

pustna? 
 

Od Boga podarjeno življenje je nepo-

sredna Božja lastnina; od prvega tre-

nutka dalje je to življenje sveto in zava-

rovano pred vsakim človeškim pose-

gom. »Preden sem te upodobil v mate-

rinem telesu, sem te poznal; preden si 

prišel iz materinega naročja, sem te po-

svetil« (Jer 1,5).  
(KKC 2270–2274, 2322) 

 

Samo Bog je gospodar življenja in smrti. 

Niti »moje« življenje ne pripada meni. 

Vsak otrok ima od spočetja dalje pravico 

do življenja. Od samega začetka je nero-

jen človek lastna oseba, v njen krog pra-

vic ne sme posegati od zunaj nihče, ne dr-

žava ne zdravnik in tudi mati ne. Jasnost 

Cerkve glede tega ni nobeno pomanjkanje 

usmiljenosti; s svojim stališčem želi še 

bolj opozoriti na škodo, ki je ni mogoče 

popraviti in ki je storjena nedolžno umor-

jenemu otroku, njegovim staršem in ce-

lotni družbi. Zaščititi nedolžno življenje 

sodi med prve naloge države. Če se drža-

va izmika tej nalogi, potem si sama iz-

podkopava temelje pravne države. 

 

Moliti za človeka,  
na katerega smo jezni,  
je lep korak k ljubezni  

in dejanje evangelizacije.  
Storimo to že danes! 

(papež Frančišek) 

 



KRIŠTOFOVA NEDELJA – akcija MIVA – 25. julij 2021 

V nedeljo, 25. julija, bomo obhajali Krištofovo 

nedeljo. Na ta dan bo, letos že 34. leto zapored, 

potekala vozniška akcija MIVA za nakup prepo-

trebnih vozil za naše misijonarje. Obenem bodo 

duhovniki po župnijah blagoslavljali vozila ter de-

lili Krištofove kartončke in nalepke. Za varstvo na 

vseh naših poteh, pa bodo blagoslavljali tudi vse 

nas, saj smo v današnjem svetu praktično vsi ude-

leženi v prometu in si življenja brez avtomobilov 

skorajda ne moremo več predstavljati. 

Žal pa si to z lahkoto predstavljajo ljudje v deže-

lah, kjer delujejo naši misijonarji. Tam nimajo ne 

dobrih prometnih povezav, ne urejenega javnega prevoza, kaj šele, da bi imeli 

lastna prevozna sredstva. 

Naši misijonarji zato z vozili, ki so sad prostovoljnih darov mnogih široko-

srčnih ljudi, tem ljudem storijo veliko dobrega. Omogočajo jim gibanje do in 

po misijonu in sicer do ubogih, ki živijo v resnični bedi in daleč od kakršne-

koli pomoči. Prevažajo hrano, vodo, oblačila, gradbeni material, otroke v šo-

lo, bolnike v bolnišnico. Z gotovostjo lahko rečemo, da z njimi velikokrat re-

šujejo tudi življenja. Ta vozila so zato tem ljudem v resničen blagoslov. 

Spoštovani,  

kakor je po legendi sveti Krištof čez vodo nesel De-

teta Jezusa in pri tem skoraj utonil, tako tudi naši 

misijonarji dobesedno `prevažajo Kristusa`. Tudi mi 

se lahko s svojim darom vključimo v delo naših mi-

sijonarjev in s tem, podobno kot sv. Krištof, tudi 

sami postanemo `Kristonosci`. 

V imenu naših misijonarjev in Misijonskega središča Slovenije se zato iskre-

no zahvaljujemo za vaš dar. Naj Bog obilno povrne Vaši dobroti. 

In ker slika pove več kot 1000 besed, smo za potrebe letošnje akcije MIVA 

posneli kratek video. Oglejte si ga na Google.  



 

Misijonsko središče Slovenije (enter) 

KRIŠTOFOVA NEDELJA – akcija MIVA – 25. julij 2021 

Tam najdete kratek video. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 







 


