
 

 
 

Tedaj je sédel,  

poklical dvanajstére  

in jim rekel:  

»Če kdo hoče biti prvi,  

naj bo izmed vseh zadnji 

in vsem služabnik.«  

In vzel je otroka,  

ga postavil mednje,  

ga objel in jim rekel:  

»Kdor sprejme enega  

takih otrok v mojem imenu, 

mene sprejme;  

kdor pa mene sprejme, 

ne sprejme mene,  

temveč tistega,  

ki me je poslal.« 
 

(Mr 9,35–37) 
 

 

PRI BOGU SMO VSI NA PRVEM MESTU 

 

 Če bi vprašali kakšno mater, ki ima več otrok, 
kateri od njih ima v njenem srcu prvo mesto, bi 
odgovorila, da ima vse enako rada. Prav to, pa 
še v večji meri, velja za Boga: v njegovem oče-
tovskem srcu je vsakdo od nas na prvem mestu. 
Kakor pri Bogu ni ne včeraj ne jutri, ampak sa-
mo večni danes, tako pri njem tudi ni ne prvih ne 
zadnjih mest, kakor si jih predstavljamo mi. Ljud-
je se za prva mesta borimo z drugimi in se pri 
tem pogosto ljubosumno sovražimo. Že med Je-
zusovimi učenci so bili prepiri o tem, kdo je naj-
večji. Slišali smo, kako jih je Jezus poučil: »Če 
hoče kdo biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in 
vsem služabnik.« Božji Učitelj je vedel, da bodo 
njegove besede bolj razumljive, če jih ponazori s 
primero, zato je vzel otroka, ga prisrčno objel in 
dejal, da je v njegovem kraljestvu prostora le za 
tiste, ki imajo otroško srce. 
 Tudi med otroki so prepiri, kdo bo prvi, vendar 
njihova srca še niso tako zastrupljena, kot so 
naša. Ko se med seboj igrajo, se pokažejo nji-
hovi značaji: eni hočejo biti vodilni, drugi pa jim 
raje sledijo. Vsakdo od nas je izšel iz Božje stva-
riteljske roke enkraten in neponovljiv. Pri tem je 
Stvarnik za svoje sodelavce pritegnil naše star-
še. Od njih smo prejeli nekaj lastnosti, ki nas 
ločjo od drugih: telesne poteze, način govorje-
nja, hoje, po vzgoji še marsikaj drugega. Vsakdo pa je svobodna osebnost: 
dar svobode nam je Bog podelil z namenom, da se osebno razvijamo in 
rastemo. Pri tej rasti naj bi čim zvesteje upoštevali načrt, ki ga je za sleherne-
ga od nas zarisal Bog. Bolj ko smo mu zvesti, bogatejša bo naša osebnost. 
Največje bogastvo človeka je, da svojega Stvarnika posnema v sposobnosti 
ljubezni. Njemu samemu ljubezen vračamo s tem, da ga spoznavamo in lju-
bimo v ljudeh, ki živijo okoli nas. Človek, ki resnično ljubi, ne bo nikoli zahte-
val, da pride na prvo mesto, kakor ga pojmujemo ljudje.  

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

25. NEDELJA 

MED LETOM 

- KVATRNA 

                     19.8. 
Sv.Januarij, škof, muč 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 
Sv.Trojica 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nada Mezgec, Trnje 1, 30.dan - Molitev za rajne 

10,30 Za vse župljane obeh župnij - Devetdnevnica 
12h +Mihaela, Franc in vsi +i Smrdel, Palčje 62 
15h V zahvalo ob obletnici vrnitve Primorske k matični domovini  

Ponedeljek     20.9. 
Sv.Andrej in drugi m. 

Palčje 
Zagorje 

17,30 +Anton Rebec, Palčje 48, obletna 

19h V dober namen 

Torek              21.9. 
Sv.Matej,evang.,apost. 

Trnje 
19h Za vse žive in+e župljane obeh župnij (g.Slavko R.) 

+Marija in Franc Bergoč in +Boža Grlj, Kl.86 (župnik) 

Sreda             22.9. 
Sv. Mavricij, mučenec 

Zagorje 19h V dober namen 

Četrtek           23.9. 
Sv.p.Pij iz Pietralcine 

Zagorje 
18h Molitvena ura za duhovne poklice 

19h V dober namen 

Petek              24.9. 

Bl. Anton M. Slomšek Zagorje 
18h Spoved za starše, botre in družinske člane birmancev 

19h +Stanislava in Janez Čeligoj, Zagorje 12, obletna 

Sobota            25.9. 
Sv. Sergij Radoneški 

Zagorje 19h Za zdravje, Zagorje 73/a 

26. NEDELJA 

MED LETOM 

                     26.9. 
Sv. Kozma in Damijan 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

 
Sv.Trojica 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Franc Rebec, Trnje 5, osmina 

10,30 V čast Sv. Duhu za birmance (birmovalec) 

Za vse župljane obeh župnij (župnik) 
15h V čast bl. Antonu Martinu Slomšku za romarje 

- IZBIRA ŽPS in ŽGS:  
Za listo ŽPS je v Trnjski župniji bilo 52 oseb, 1 je bil proti, 2 neveljavna. Izbrani 
so: Mateja Debevec, Trnje 96, Janez Margon, Trnje 62, Ervin Bursy, Trnje 98, 
Vesna Bursy, Trnje 98, Sonja Brajlih, Klenik 39, Tamara Rotar, Klenik 56/a Judita 
Primc, Palčje 3/a, Tadeja Rebec, Palčje 47, Urška Žužek, Juršče 37 in Maruša 
Žužek, Juršče 62. Po službi so še: predstavnik ŽGS Branko Gažar, Juršče 72, 
mežnar Stane Ule, Vilharjeva ul. 21, Pivka, katehistinja Marta Ule (isti naslov), 
Karitas Ester Šantelj, Klenik 85, zborovodkinja Bruna Dekleva, Klenik 4/b in pred-
stavnika mladih Tinkara Rebec, Palčje 47 in Benjamin Smrdelj, Tovarniška, Pivka. 
Za ŽGS ste izbrali v Trnju Janeza Margona in Ervina Bursy-ja, v Kleniku Sonjo 
Brajlih, v Palčju Judito Primc in na Jurščah Branka Glažarja. 
V Zagorski župniji je izbiralo 43 oseb. Vso so bili ZA. Člani novega ŽPS so: 
Roman Brožič, Parje 25/a, Suzana Česnik, Zagorje 8, Matjaž Fatur, Zagorje 75, 
Jana Gržinič, Parje 23/a, Vida Marinčič Kristan, Zagorje 94/a, Jože Tomšič, Dr-
skovče 15, Joža Valenčič, Ratečevo Brdo 12. Člani ŽPS po službi so še: Iva 
Štavar, mežnarica, Zinka vadnjal, Karitas, Miha Česnik zastopa pevce, Tatjana 
Lutar, Zagorje 39, katehistinja, Miloš Možina, Drskovče 7, predstavnik ŽGS. Ni pa 
nobenega predstavnika mladih!? 
Člani ŽGS so: Miloš Možina, Drskovče 7, Maks Vadnjal, Zagorje 72, Roman Bro-
žič, Parje 25/a in Andrej Štavar, Šilentabor 2. 
- KANONIČNA VIZITACIJA obeh župnij bo v torek, 21.9. To je uradni obisk, ki 
ga opravi škof ordinarij sam ali njegov zastopnik. Letos bo prišel kot zastopnik g.  



 
 

škofa mag. Slavko Rebec, generalni vikar. V torek bo obiskal najprej cerkve in 
župnišči, pod večer pa se bo srečal z družinami birmancev, maševal za vse 
župljane in se po maši srečal z novo izbranim ŽPS in ŽGS obeh župnij, zastopniki 
pevcev in Karitas, mežnaricami in mežnarjem, zastopniki molitvenih skupin itd. 
- POTRDILA O CEPLJENJU ali PREBOLEVNOSTI covid-19 so nujna za sode-
lovanje pri sv.maši ali skupni molitvi. Kazni za kršitve so kar visoke: za osebo sa-
mo, za župnika in za cerkev. Zato prosim, da imate do preklica to potrdilo s seboj 
vsakokrat, ko pridete k sv.maši,. 
- BIRMA V ZAGORJU bo prihodnjo nedeljo ob 10,30. Nanjo se z devetdnevnico 
pripravljajo trije birmanci, njihovi starši in botri. Vsak dan ob 19h bo v tem tednu 
maša v župnijski cerkvi v Zagorju, razen v torek, ko bo v Trnju. Takrat pridite tudi 
bodoči birmanci iz trnjske fare. 
- SPOVED za birmance, starše, botre in druge sorodnike bo v petek od 17,30 do 
maše. Na razpolago bo tudi tuj spovednik. 
- POPRAVEK URNIKA: 

VEROUK V ZAGORJU: 

VEROUK V TRNJU: 

- JESENSKI SHOD NA SV. TROJICI v čast bl. Antonu Martinu Slomšku bo 
prihodnjo nedeljo, 26.9. ob 15h. Maševal bo generalni vikar g. Slavko Rebec. 

Na sam god bl. A. M. Slomška v petek, 24.9., bo ob 17h maševal na Sv.Trojici 
g. Vid Premrl, če bo cesta odprta. Pozanimajte se med tednom o odprtosti ceste! 
- NAMESTO CVETJA IN SVEČ ob pogrebu +Franca Rebca, Trnje 5 so darovali 
za cerkev 131.- €! Bog povrni vsem darovalcem, pokojnemu pa naj dá uživati 
večno veselje v nebesih!  
- POROČILO zadnje seje dosedanjega ŽPS Trnje: 
Po duhovni poglobitvi smo iz priročnika Vrata k Bogu prebrali o zakramentih vere, 
odrešenja in večnega življenja. O teh temah je tudi tekel pogovor. Pri krstu se 
starši zavestno odločijo, da bodo otroka vzgajali v veri in sicer tako, da jih vzgaja-
jo s svojim zgledom, sicer ne bo rezultata. Pri zakramentu sv. obhajila verujemo 
da prejemamo Jezusa, čeprav ga ne moremo prijeti, sama sv. maša predstavlja 
Jezusovo navzočnost in moramo hrepeneti, da pridemo v stik z njim, saj je sv. 
maša središče življenja Cerkve. Zakramente večkrat prejemamo površno. Preko 
poteka sv. maše smo obnovili, kdaj se pri sv. maši stoji ter kdaj kleči ali sedi. 

skupina dan ura  

1. razred ponedeljek 15,15   

2. razred ponedeljek 16h  

3. razred torek 14,30  

4. in 5. razred četrtek 15h -16,30 izmenjaje na 14 dni - 1. 

6. razred četrtek 15h -16,30 izmenjaje na 14 dni - 2  

7.- 9. razred torek 14,30  

skupina dan ura  

3. razred torek 16h  

8. razred sreda 14,15  

6. razred sreda 15,15  

9. razred torek 14,15  

7. razred torek 15,15  



20. september 
EVSTAHIJ 

 

V hudih stiskah poznega srednjega veka 
(v 14. stoletju, ko so razsajale razne kužne 
bolezni) se je med ljudmi začelo širiti 
češčenje »štirinajstih zavetnikov v sili« in 
med njimi je današnji godovnjak sv. Ev-
stahij. Njegovo grško ime pomeni »rodovi-
ten, poln klasja«. Ob sv. Hubertu ga kot 
svojega zavetnika časte lovci in gozdarji in 
pogosto oba svetnika zamenjujejo, ker sta si 
tudi njuni legendi precej podobni. Legenda 
pripoveduje, da se je možu po imenu Placi-
dus nekoč na lovu med košatim rogovjem 
jelena, katerega je zasledoval, prikazal kri-
žani Odrešenik, ki ga je nagovoril in ga po-
vabil, naj se da krstiti. Poslušal ga je in se 
dal krstiti z vso svojo družino. Pri krstu je 
dobil ime Evstahij. Potem je v življenju veli-
ko trpel; njegova usoda je bila podobna 
usodi svetopisemskega trpina Joba. Vse se 
srečno konča, Evstahij se vrne v rimsko voj-
sko in kot general premaga barbare. Po 
zmagi pa se noče udeležiti zahvalne daritve 
na čast poganskim bogovom in pove, da je 
kristjan. Zaradi tega obsodijo na smrt njega, 
ženo in oba sinova. To naj bi se zgodilo pod 
cesarjem Hadrijanom (117–138). V resnici 
ni bil noben rimski mučenec, njegovo 
češčenje je prišlo k nam z Vzhoda. Gre za 
istovetno osebo s sv. Evstatijem, antio-
hijskim patriarhom, ki se je izkazal kot odlo-
čen nasprotnik arijanizma na koncilu v Niceji 
ter umrl okoli leta 337. Kljub vsemu ga po 
legendi upodabljajo z jelenom, ki ima sredi 
rogov lesketajoči se križ, včasih pa tudi kot 
viteza ali lovca na konju, ki trobi v lovski rog.  

 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 
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V pogovoru smo izpostavili povezanost 
zakramentov z vero, odrešenjem in več-
nim življenjem. 
Pregledali in ovrednotili smo pretekla 
praznovanja in se ozrli tudi na prihodnja 
ter dogodke, ki nas čakajo. Zaustavili 
smo se zlasti ob izbiri novega ŽPS, ki bo 
12.9. pred ali po maši. V torek, 21.9. nas 
bo obiskal v škofovem imenu generalni 
vikar g. mag. Slavko Rebec. Poleg mate-
rialnih zadev se bo pozanimal zlasti za 
naše versko življenje. Z njim se bomo 
srečali pri sv. maši ob 19h, po njej pa 
pogovor z njim. Vabljeni zlasti člani no-
vega sklica ŽPS in ŽGS, pa tudi drugih 
skupin, ki delujejo v okviru župnije. 
Sledil je še pogovor o izbiri članov ŽGS, 
članica Karitas pa je predstavila delo in 
prizadevanje članic v času, ko nas še 
omejuje covid-19. 
 
- OB KONCU PODALJŠANEGA MAN-
DATA ŽPS IN ŽGS OBEH ŽUPNIJ se 
iskreno zahvaljujem za sodelovanje v skr-
bi za duhovno in materialno življenje naših 
župnij! Bog naj vam povrne za vaš trud, 
vse nasvete in pomoč v tem času. Upam, 
da je tudi za vas bila dobra ta izkušnja. 

 
 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

»Pozdravljeni, ponovno Novakova pri telefonu.  
Je morda naš televizor že popravljen?« 

 

Če moreš biti zvezda na nebu,  
bodi zvezda na nebu!  

Če ne moreš biti zvezda na nebu,  
bodi kres na hribu!  

Če ne moreš biti kres na hribu,  
bodi svetilka v hiši!  

(Josip Šimenc) 

 


