
 

 
 

Ko je Elizabeta zaslišala 

Marijin pozdrav,  

se je dete veselo zganílo 

v njenem telesu.  

Elizabeta je  

polna Svetega Duha  

na ves glas vzkliknila 

in rekla: »Blagoslovljena 

ti med ženami,  

in blagoslovljen sad  

tvojega telesa!  

Od kod meni to,  

da pride k meni  

mati mojega Gospoda?« 
  

(Lk 1,41–42) 
 

 

POVEZANOST BOGA IN ČLOVEKA 

 Mnogi modrijani tega sveta prikazujejo Boga kot člove-
kovega tekmeca, konkurenta. Ko bi bil Bog res to, kar ti na-
puhnjenci mislijo, se Božji Sin ne bi nikoli učlovečil. Ne bi 
delal s človeškimi rokami, razmišljal s človeškim razumom, 
deloval s človeško voljo, ljubil s človeškim srcem. Bog in 
človek sta v krščanstvu tesno povezana, sta prijatelja, so-
delavca – sta nenazadnje kot zakonca. 

 Kakor ni mogoča prava, nesebična skrb za človeka, ki je 
ne bi (vede ali nevede) navdihovala Božja ljubezen, tako 
tudi ne obstaja resnična svetost, če ni združena s skrbjo za 
človeka. To je način delovanja našega Boga. Marksisti, 
ustvarjalci nikoli uresničenega raja na zemlji, so kar naprej 
metali na kristjane krivičen očitek, da je naša vera »opij«, 
ker nas odtujuje od vsakdanjih življenjskih nalog. Bolje re-
čeno: bil bi krivičen očitek, če bi se trudili živeti po Jezuso-
vem nauku in zgledu. Zdaj pa smo pogosto res taki, da bi 
tak očitek zaslužili. Preveč smo zasužnjeni od duha našega 
časa, ki je duh brezbrižnosti. 

 Kristus prihaja na svet. Pisatelj pisma Hebrejcem polaga 
v njegova usta besede psalmista: »Glej, prihajam, Gospod, 
da izpolnim tvojo voljo.« To je jutranja molitev Odrešenika. 

To naj bi bila tudi naša jutranja molitev – da bi začeli 
nov dan s pripravljenostjo, da izpolnimo, kar Bog pri-
čakuje od nas. Namen molitve je (jutranje, pred de-
lom, pred študijem ...): da bi razsvetljeni z Božjo lučjo 
spoznali, kaj je prav, in da bi okrepljeni z njegovo 
močjo spoznali, kaj delamo prav in kaj narobe. Neka 
italijanska popevka z naslovom Torej daj! ponavlja 
odpev: »Kaj je prav, to dobro veš, povej, zakaj pa te-
ga ne storiš?« To se vprašajmo tudi mi zdaj, ko se 
pripravljamo na božič. Mogoče še prej na božično 
spoved. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

4. ADVENTNA 

NEDELJA 

- KVATRNA 

                     19.12. 
Sv. Urban, papež 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Božična devetdnevnica, Češčenje SRT 
  9h +Alojz in Marija Bergoč, Trnje 4/a, obl.-Mol.za raj. 

10,30 Za vse župljane obeh župnij – Molitve za rajne 
12h +Hermina Kovač, Palčje 58, osmina 

Ponedeljek     20.12. 
Sv. Vincencij Romano 

Palčje 

Zagorje 

17,30 +Roman Pavlovič, Palčje 65, 30.d.-Bož.devetdnev 

18,45 Božična devetdnevnica 

Torek              21,12. 
Sv. Peter Kanizij, c.uč it 

Klenike 

Zagorje 

17,30 +Alojz Perenič, Klenik 20 – Božična devetdnevica 

18,45 Božična devetdnevnica 

Sreda            22,12. 
Sv.Franč iška Cabrini 

Zagorje 
17,30 +Marija in Janez Sitinger, Parje 21, dar .sin Jože  

- Božična devetdnevnica 

Četrtek          23,12. 
Sv. Janez Kancij, duh. 

Zagorje 
17,30 +i starši in Pavel Penko, Parje 3, obletna 

Božična devetdnevnica in kratka molit. ura za duh. pokl.  

Petek                24,12. 

SVETI VEČER 

Sv. Adam in Eva 

Zagorje 

Juršče 

17,45 Zaključek božične devetdnevnice 

18h +Marija in Franc Možina, Drskovče 7, obl. - ofer 
20h +Andrej Žužek, Juršče 24, obletna - ofer 

Sobota          25,12. 

BOŽIČ 
GOSPODOVO 

ROJSTVO 

Trnje 

Zagorje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

00h  V čast Jezusovem. rojstvu za vse župljane - ofer 

00h V čast Jezusovemu rojstvu za vse župljane 
  9h +Milena Spetič, Pivka, obletna - ofer 

10,30 +Katarina in Stana Volk, Parje 11, obletna - ofer 

15h Blagoslov otrok in litanije Matere Božje 

NEDELJA 

SVETE DRUŽINE 

                     26.12. 
SVETI ŠTEFAN, 

diakon in mučenec 

 
Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

Državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Margon, Trnje 62, obletna – Blagoslov otrok 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Darko Pavlovič in vsi Majkovi, Palčje 45, obletna 

 

- KVATRNA NEDELJA je danes. Molitve za rajne takoj po oznanilih. MILOŠČINA 
za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Bog povrni za vaš dar 
- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA se nadaljuje do petka. Kjer bo sv. maša, jo bomo 
molili skupaj, sicer doma. V Zagorju je vsak dan z mašo ali ob 18,45. v Trnju tudi 
po Zoomu. Vabljeni! 
- ADVENTNA SPOVED je danes ob 14h v Zagorju. Spovedujeta g. Marjan iz 
Pivke in g. Vincencij iz Ubeljskega. Za otroke je bila spoved oznanjena v petek in 
soboto. V petek je bil eden, v soboto pa trije pri spovedi… Zato starši poskrbite, 
da vaši otroci pridejo k spovedi danes ob 14h! – Možnost za sv. spoved je ta te-
den še od ponedeljka do četrtka dva spovednika od 9h do 11h v Postojni. 
Na Jurščah bom na razpolago za sv.spoved v petek ob 19,30 (pol ure pred mašo) 
- VEROUK V Zagorju bo reden za vse skupine, razen za 1. in 2. razred. 
V Trnju bo ta teden samo v torek za 9. razred ob 14:15 in za 3. razred ob 16h. 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obiskoval in obhajal v sredo (dopoldne). Prosim, 
sporočite, h komu naj še prinesem Jezusa, ki se je rodil še posebej za bolnike! 
- SVETI VEČER je v petek. Blagoslovite svoje domove in molite ob jaslicah. Naj 
bo res to svet večer! Na ta večer bo letos (zaradi korone) »polnočnica« za otroke 



 
 

in starejše, ki težko pridejo ob polnoči, tudi v Zagorju in sicer že ob 18h, na Jur-
ščah, kot običajno pa ob 20h.  
- BLAGOSLOV JEZUŠČKOV v trnjski župniji: pri vseh treh sv. mašah ob božič-
nem prazniku (na sveti večer ob 20:00 na Jurščah, pri polnočnici ter sv.maši ob 
9:00) bo blagoslov figuric Jezusa iz jaslic. Prav tako bo blagoslov kipcev Jezusa 
iz jaslic tudi v Zagorju ob 18h, polnočnici in ob 10,30. Letos namreč ni bilo možno, 
da bi med adventom po hišah romala podoba Device Marije, zato vas vabimo, da 
k sv. maši prinesete svoje figurice Jezusa iz domačih jaslic, ki jih bomo blagoslo-
vili. Ko jih boste odnesli nazaj v domače jaslice, se bo blagoslov razlil na cel vaš 
dom. 
- BLAGOSLOV OTROK v Zagorju na Božič ob 15h, v Trnju v nedeljo ob 9h. 
- Koledovanje v Trnju: Zaradi epidemioloških razmer bo tudi letos koledovanje 
izvedeno nekoliko drugače, kot smo bili vajeni. Koledovanje bo potekalo v cerkvi v 
Trnju, in sicer dvakrat: po sveti maši na novo leto in po sveti maši na praznik sve-
tih treh kraljev. Sestavljeno bo iz kratkega programa in takrat boste lahko oddali 
tudi svoje darove za misijonarje ter prevzeli nalepke za vrata. 
(V primeru kakršnihkoli sprememb boste pravočasno obveščeni.) 
- Blagoslov kolednikov in vseh otrok v trnjski župniji bo pri sveti maši 26. de-
cembra na praznik svetega Štefana. – Blagoslov kolednikov v Zagorju isti dan. 
- BLAGOSLOV SOLI bo v nedeljo na Štefanovo pri sv. maši. 
- BREZPLAČNO HITRO TESTIRANJE: Spoštovani župljani! 

Občina Pivka in Štab civilne zaščite Pivka bosta na dan 24.12.2021 organizirala 
brezplačno hitro testiranje na lokaciji bivšega pohištvenega salona (Javor). 
Testiranje bo potekalo med 10.00 in 17.00 uro. Vsi želimo, da bi se letošnje 
polnočnice lahko udeležilo več vernikov. Tudi tistih, ki niso preboleli okužbe s 
Covid-om, pa se zaradi različnih razlogov ne morejo ali ne želijo cepiti. Ali pa bo-
do to še storili kasneje. To testiranje je namenjeno prav njim. Tako bodo lahko le-
tos kljub še vedno resnim razmeram doživeli božično veselje. Testirajo pa se 
lahko tudi vsi drugi, ki se želijo med prazniki družiti odgovorno in varno. 

V ponedeljek, 20. decembra bo tudi v Pivki potekala akcija Dnevi cepljenja.  V 
želji, da bi se cepilo čim več ljudi, bo cepljenje v Krpanovem domu od 8.00 do 
20.00. Samo dovolj velik delež polno cepljenih občanov nam lahko zagotavlja 
vrnitev v običajno življenje. 

Po skoraj dveh letih smo še vedno smo v obdobju, ko so druženja omejena in 
nevarnost okužb velika. Nujno je odgovorno ravnanje, čeprav si vsi želimo 
ponovnih normalnih stikov, objemov in voščil. Kaj je v tem trenutku najbolj odgo-
vorno, pa naj presodi vsak sam pri sebi. 

Občina Pivka in člani štaba civilne zaščite že od samega začetka širjenja virusa 
aktivno spremljajo stanje okužb v občini. Pazijo na zadostne zaloge zaščitnih 
sredstev, organizirajo testiranja in cepljenja, v Pivki in po vaseh. Ukrepajo vedno, 
ko je nujno; s primernimi ukrepi. Za našo varnost so opravili veliko prostovoljnih ur 
in velikokrat izpostavili svoje zdravje. Za ves trud si zagotovo zaslužijo naše 
priznanje in iskreno zahvalo. Njim in vsem občanom želim vesel in blagoslovljen 
Božič in srečno novo leto! Upam, da nam bo sporočilo Božiča, to čudovito spo-
ročilo ljubezni, pomagalo na poti k medsebojnemu spoštovanju in razumevanju. 
Tako bomo znali skrbeti eden za drugega in se kmalu vrnili v običajno življenje. 

Jana Gržinič, tajnica ŽPS Zagorje 



21. december 
PETER KANIZIJ 

 

Bil je široko razgledan in v Bogu trdno 
zasidran jezuitski redovnik, duša prenovi-
tvenega dela na Nemškem v drugi polovici 
16. stoletja. Bil je svetovalec katoliških kne-
zov, pomočnik škofov, ustanovitelj vzgojnih 
zavodov in semenišč, neutrudljiv pridigar in 
pisatelj. Naslov cerkvenega učitelja pa si je 
prislužil predvsem s svojimi katekizmi, knji-
gami oziroma knjižicami, v katerih je na 
vsem umljiv način povzet katoliški verski 
nauk, navadno v obliki vprašanj in odgovo-
rov. Njegov mali in srednji katekizem sta bi-
la večkrat tudi poslovenjena. Sicer pa je bil 
doma iz Nizozemske, kjer se je rodil 8. maja 
1521. Leta 1543 je bil sprejet v novousta-
novljeno družbo Jezusovo. Študiral je na 
raznih evropskih univerzah, dokler ga ni 
Ignacij Lojolski leta 1547 poklical v Rim, kjer 
je pod njegovim vodstvom opravil duhovne 
vaje, po njih pa mu je Ignacij za njegovo 
apostolsko delovanje določil Nemčijo. Slovel 
je kot izreden pridigar, ki je privlačil velikan-
ske množice. Pridigal je v domala vseh 
večjih mestih tedanje zahodne in srednje 
Evrope. Ohranilo se je več kot 12.000 veli-
kih pol njegovih zapisanih pridig. Govoril je 
živo, nazorno, prepričevalno, da so ga radi 
poslušali preprosti ljudje in izobraženci. Do-
pisoval si je tudi z dvema velikima reforma-
torjema tedanje dobe: milanskim nadškofom 
sv. Karlom Boromejskim in ženevskim ško-
fom sv. Frančiškom Saleškim. Zadnja leta 
so mu opešale moči. Bolezni je prenašal s 
svetniško vdanostjo. Umrl pa je 21. decem-
bra 1597. 
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Umiri se – vzemi si čas za Boga 
– začni znova 

 

   V teh dneh je tempo vsakdanjika za mnoge 
hud. Kaj vse je še treba postoriti, organizirati, 
nakupiti in zapakirati pred božičem! Nekateri 
se celo kar pritožujejo: »Samo letamo sem in 
tja!« In lani sem prvič slišala nekoliko malo-
dušen komentar: »Včasih je božič prišel 
kasneje!« Tako ne preseneča, da kdo očita-
joče potoži: »Čas za Boga, za mir? Saj mi niti 
najnujnejše ne  uspe!« Morda zveni nekoliko 
sebično, a povedano skriva v sebi tudi nekaj  
tihega hrepenenja, ker nekako bi pa vendarle 
res bilo prav lepo, če bi imeli več časa za 
tišino, zase, za Boga ... A kam v dnevno ruti-
no naj ga vrinemo? Kje naj odrežemo še do-
datne četrt ure? Da, včasih je težko.  
   Ampak, mora biti res ravno petnajst minut? 
Kaj pa če bi rekli minuta ali 20 sekund? Toli-
ko traja, preden se zažene računalnik, čas 
pred rdečo na semaforju, čas, preden teste-
nine še enkrat zavrejo, preden ugasnem ku-
halno ploščo, čas, ko v trgovini čakam na 
blagajni. In v teh drobnih, kratkih trenutkih 
lahko Boga enostavno povabim v svoje ži-
vljenje, se spomnim nanj, mu s srcem rečem: 
»Tukaj sem, Bog!« Morda obstaja misel iz 
psalma ali pesem, ki mi nekaj pomeni, ki ju 
lahko v tem času izrečem v sebi. Za trenutek 
se postavim v Božjo navzočnost, se je zavem 
– za to ne potrebujem nujno cerkve ali 15 mi-
nut. 
   Če ima Bog v mojem življenju svoje mesto, 
potem je ob meni in z mano tudi pri rdečem 
semaforju, med kuhanjem testenin ali med 
zagonom računalnika. Od mene je odvisno, 
če Bogu v teh kratkih trenutkih dovolim, da 
vstopi v moje življenje. In to čisto kratko de-
janje – 'postaviti se v Božjo navzočnost' – 
lahko včasih zadošča, da spremenim svoj 
pogled, da globoko vdihnem, zajamem sapo, 
se lotim na novo. 

A. Schwarz, Divji božič 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

JAJCA – »Zakaj kokoši nesejo jajca?« – »Če bi 
jih metale, bi se vse razbile.« 
 


