
 

 
 

Tisti čas je Jezus rekel  

svojim učencem: »Vam pa, 

ki poslušate, pravim:  

Ljubíte svoje sovražnike,  

delajte dobro tistim,  

ki vas sovražijo.  

Blagoslavljajte tiste,  

ki vas preklinjajo,  

in molíte za tiste,  

ki grdo ravnajo z vami. 

Ne sodíte in ne boste sojeni. 

Ne obsojajte in  

ne boste obsojeni.  

Odpuščajte in  

vam bo odpuščeno.  

Dajajte in se vam bo dalo; 

dobro, potlačeno, potreseno 

in zvrhano mero  

vam bodo nasuli v naročje. 

S kakršno mero  

namreč merite, s takšno  

se vam bo odmerilo.« 
 

(Lk 6,27–28.37–38) 
 

 

VERNIK SI BO PISAL SODBO SAM 
 

  »Tisti, ki se imajo za zaupne Božje prijatelje, vso svoj po-
božnost odložijo na cerkvenem pragu. V svojih družinah so 
gospodovalni, s sosedi sprti, lažejo, sleparijo …« Stojte, vi, 
ki s tako lahkoto obsojate »pobožne« in se imate za veliko 
boljše od njih! Lahko da so na žalost res taki, toda če hoče-
te dejansko biti boljši, si vzemite k srcu zadnje vrstice 
evangeljskega odlomka današnje nedelje: »Ne sodite in ne 
boste sojeni, ne obsojajte in ne boste ob sojeni; oproščajte 
in boste oproščeni … S kakršno mero namreč merite, s ta-
ko se vam bo odmerilo. »Jezusov nauk, ki ga je on potrdil 
tudi z življenjem je za našo človeško pamet čudno zavoz-
lan in hitro se ujameš v njegove zanke. Če obsojaš druge, 
dejansko obsojaš samega sebe; če sovražiš druge, najve-
čjo škodo povzročaš samemu sebi. Če pa si do drugih 
usmiljen, si s tem zagotoviš usmiljeno sodbo ob koncu živ-
ljenja; če druge ljubiš, postajaš podoben Bogu. Tu lahko v 
spremenjenem pomenu uporabimo znane besede Ivana 
Cankarja: »Narod si bo pisal sodbo sam.« in zatrdimo: 
»Vernik si bo pisal sodbo sam!« 

   Evangelij je prepleten z Jezusovimi besedami o usmilje-
nju, odpuščanju, dajanju, dobrohotnosti – vse to so »delav-
niški« izrazi za ljubezen. Zapoved ljubezni je silno naporna, 
vendar pa izvedljiva naloga, kajti strma stena, ki vodi na 
Božjo goro, je že markirana. Jezus je »s prvenstvenim 
vzponom« na goro Kalvarijo vsem svojim učencem pokazal 
pravo smer. Pripravil jim je tudi potrebno vitaminsko hrano: 
ljubezen svojega srca, ki ga je za nas izpraznil do zadnje 
kaplje krvi.  

   Na tej težki navezi življenja ne nastavljajmo drug druge-
mu zank z obsojanjem in s trdoto srca, temveč bodimo 
drug drugemu v oporo z dobrohotnostjo in usmiljenjem. 
»Če bo usmiljenje osnovno prizadevanje našega življenja, našega načina mišljenja, govorjenja 
in prizadevanja, se bomo v smrtni uri lahko srečali s Kristusom v popolnem zaupanju, kajti go-
tovo bomo deležni usmiljenja.« (Bernhard Haring) 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

7. NEDELJA 

MED LETOM 

                      20.2. 
Sv.Jacinta in Franč i-

šek Marto, fatimska  

pastirčka 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Zorana Kristan, Trnje 81, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Mihaela in Franc Smrdel, Palčje 62, obletna 

15h Sv.krst: Gabrijel Polh 

Ponedeljek      21.2. 
Sv. Peter Damiani,šk. 

Palčje 17,30 +msgr. Vladko Pirih, dekan emeritus 

Torek              22.2. 
Sedež apostola Petra 

Klenike 17,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

Sreda             23.2. 
Sv .Polikarp, škof, m. 

Zagorje 17,30 V dober namen 

Četrtek           24.2. 
Sv Matija, apostol 

Juršče 

Zagorje 
16h V dober namen 

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                25.2. 

Sv. Valburga, opatinja Zagorje 17,30 +Frančiška,Lovrenc in Jelka Vadnjal, Zag. 72, obl 

Sobota             26.2. 
Sv. Aleksander, škof 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Matija Čopič, Drskovče 10, obletna 

8. NEDELJA 

MED LETOM 

                      27.2. 
Sv.Gabrijel ŽMB, red. 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Ernest Margon, Trnje 62, obletna 

Za zdravje, Klenik 21 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Ludvik in Angela Sedmak, Juršče 26, obletna 

 

- STOLETNICA ROJSTVA +msgr. VLADKA PIRIHA, dolgoletnega postojnskega 
dekana, bo jutri. Zato bo danes ob 18h v Postojni slovesna maša v njegov spo-
min. Spomnimo se ga v molitvi! 
- VEROUKA ta teden nebo, ker so počitnice. 
- DVA PRAZNIKA sta v tem tednu: v torek SEDEŽ APOSTOLA PETRA, ko se 
spominjamo delovanja sv. Petra v Rimu, kjer je s svojo smrtjo tudi izpričal svojo 
vero in ljubezen do svojega učitelja Jezusa. V četrtek pa apostola SV. MATIJA, 
ki je bil po žrebu izbran v apostolski zbor namesto izdajalca Juda Iškarjota. Delo-
val naj bi v Etijopiji, kjer je umrl mučeniške smrti okrog leta 63. Odsekali naj bi mu 
glavo s sekiro, zato ima na upodobitvah ob sebi sekiro. 
- Z RADIA OGNJIŠČE so v našo župnijo poslali nekaj izvodov revije Prijatelji Ra-
dia Ognjišče (PRO), ki jo vsako leto dvakrat pripravijo za svoje najbolj zveste po-
slušalce in podpornike. Vabim vas, da jo vzamete in preberete. Je brezplačna. Če 
pa je kdo od vas zvest poslušalec in še ni podpornik, vabim, da se opogumi. 
- OB POGREBU +Zorane Kristan, Trnje 81, ste namesto cvetja in sveč darovali 
za cerkev v Trnju 370.- €. Bog vam povrni; pokojni Zorani pa naj dá uživati v ne-
besih večno Lepoto, ki je Bog sam!  
- POROČILO S 3.REDNE SEJE ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 17.februarja:  
Sveti Jožef je pravi zgled duhovnega očetovstva. Pooseblja zaupanje, nikoli ni 
razočaran. Je oče, ne gospodar, ne poseduje. Vedno daruje le sebe, ostaja zna- 



 
 

menje lepote in veselja v ljubezni. Svet potrebuje prave očete. Tiste, ki kot Jožef, 
spoštujejo svobodo otroka in pustijo, da postaja samostojen. Tudi duhovniki so 
duhovni očetje. Zavedajo se, da verniki nismo njihovi otroci, so pa odgovorni za 
našo vero in po svojih močeh skrbijo, da gremo župljani po pravi poti v življenju. V 
smislu očetovstva želimo člani ustvarjati v župniji prostor za mlade. Jim zaupati 
naloge, dajati občutek sprejetosti. To nam vsem v župniji ostaja izziv. Mladi se tu-
di drugače manj družijo, tehnologija je naredila svoje, obdobje ukrepov pa tudi. 
Upajmo, da se bodo druženja med mladimi, medgeneracijska in tudi duhovna, po 
sproščanju ukrepov obnovila. Otroški pevski zbor odlično popestri svete maše. 
Otroci se večinoma veselijo verouka in to je dober začetek. Praznovanja: Prete-
kla: Jaslice so bile pred oltarjem, lepe in zanimive. Hvala ustvarjalcem! Otroška in 
odrasla polnočnica nista bili najbolj obiskani, več vernikov je prišlo k dnevni 
Božični maši. Za Svete tri kralje ni bilo pri maši veliko otrok, so pa precej darovali. 
Hvala! Božičnica po spletu je bila poseben dogodek in si jo je ogledalo veliko ljudi. 
Pogled naprej: Pred nami je postni čas. Ukrepi se bodo sproščali. Izkoristimo 
boljše možnosti za obiske svetih maš in priprave na Veliko noč. Post je obdobje 
posebnega doživljanja in poglobitve osebne vere. Po dveh napornih letih smo ob-
nove vsi potrebni. V postnem času bodo v Slavini organizirali križeve pote za raz-
lične namene, vedno ob nedeljah ob 15h. Tudi na Šilentabor bomo pripravili kri-
žev pot, h kateremu v letu družine vabimo še posebej družine. O datumu se bomo 
glede na vremenske razmere dogovorili kasneje. Pravočasno bomo obveščeni 
tudi o velikonočni spovedi. Izkoristimo dobro spoved kot uvod v velikonočno praz-
novanje! Poročilo ŽGS: Čez nekaj dni bodo vgrajena nova okna na koru v žup-
nijski cerkvi. Nabavili bodo močnejši sesalec za enostavnejše čiščenje. Pred be-
ljenjem še čakajo na vse meritve in dovoljenje Zavoda za spomeniško varstvo. Ob 
beljenju nameravajo vgraditi v zidove posebno elektroniko, ki preprečuje absorp-
cijo vlage. Taka rešitev bi bila koristna tudi pri Svetem Pavlu. Bo pa tam nujno 
razmišljati tudi o obnovi oltarja in prezbiterija. Za popravilo strehe župnišča še pri-
dobivajo ponudbe. Letos je v načrtu popravilo kora na Šilentabru.  Ta projekt del-
no financirala tudi država. Poročilo MŽK: Čeprav ob upoštevanju vseh ukrepov 
in na daleč, sodelavke obiskujejo starejše ob praznikih in jih obdarijo. Pomembna 
je pozornost in vsi so jih veseli. Sodelavke si želijo, da bi ob Materinskem dnevu 
lahko imeli delavnico in obdarili ženske na njihov dan. Svete maše ob 25.marcu 
so posebne prav zaradi sodelovanja otrok in njihovih izvirnih darilc. Postna du-
hovna obnova bo za sodelavke Karitas v Vipavskem Križu. Prvi križev pot v Sla-
vini bo tudi namenjen njim. 
- POROČILO 3. redne seje ŽPS Trnje, v petek, 18.2.: Po molitvi za sinodo smo 
prebrali  svetopisemski  odlomek (Lk 2,41-52) kako je dvanajst letni Jezus ostal v 
templju, ne da bi  starši to opazili. - Pri pogovoru smo se dotaknili vprašanja, na 
katere načine člani ŽPS v smislu duhovnega očetovstva ustvarjamo prostore za 
otroke in kako ustvarjamo zaupanje z mladimi in njihov občutek sprejetosti v žup-
niji. Kljub covid situaciji smo dela z mladimi preko spleta speljali nekaj dogodkov 
in jih tako vključili v dogajanje v župniji. Na Jurščah imajo dobro izkušnjo, da otro-
ke motivirajo že od malih nog in jih povezujejo tako na kulturnem področju kot v 
cerkvenem občestvu. Torej velja, da mlade vključimo v čim več dejavnosti in do-
godkov, možnosti je veliko. Pomembno je zaupati mladim, ker so polni ustvarjal-
nosti.- Praznovanja: Pogled nazaj: Priprava  jaslic -  zbiranje maha ,Obhajanje  
 



25. februar 
TARAZIJ (TARAS) 

 

Doma je bil iz Carigrada, kjer se je rodil leta 
730. Njegov oče je bil mestni prefekt. Na-
darjenemu sinu je omogočil vso potrebno 
izobrazbo. Najbrž se je šolal v samostanu, 
ker se ni poročil. Po končanem šolanju je 
svoje sposobnosti namenil državi. Zgodovi-
na ga prvič omenja leta 784 (tedaj je imel že 
štiriinpetdeset let), ko je bil na izredno za-
upnem položaju prvega tajnika cesarice Ire-
ne. Ta je iz zgodovine znana kot tista, ki je 
odpravila prepoved češčenja svetih podob 
in tako se je vzhodna Cerkev vrnila k edino-
sti z Rimom, ki je bila pretrgana več kot pol 
stoletja. Nalogo ponovne krščanske sloge je 
uspešno izpolnil prav njen tajnik Tarazij. Iz-
voljen je bil za carigrajskega patriarha. On 
te odločitve sicer ni maral sprejeti, ker je bil 
laik. Potem se je uklonil, toda od cesarice je 
zahteval, naj skliče koncil, obsodi uničeva-
nje svetih podob. Za božič leta 784 je prejel 
škofovsko posvečenje. Takoj nato se je na-
črtno lotil priprav na koncil, ki je bil izveden 
avgusta 786. Tedaj so med zborovanjem 
škofov v dvorano vdrli vojaki, razbijalci sve-
tih podob, in ji razgnali. Koncilsko zborova-
nje je bilo leto kasneje preneseno v Nicejo. 
Na njem so razglasili nauk o čaščenju svetih 
podob in nekatere druge verske resnice in 
cerkvene predpise, za kar je zaslužen prav 
Tarazij. Na stara leta je zaradi bolezni 
ohromel. Trpel je velike bolečine in umrl je 
leta 806. 
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ostarelih – potekalo – polnočnica bila, 
maševal je g.Rafko Valenčič (blagoslov 
kipcev Jezuščka pri polnočnici in dnevni 
maši), na Sv.Štefan je bil blagoslov otrok 
in kolednikov, za koledovanje se je pri-
pravil program, ki so ga predstavili pri 
maši  na dan Novega leta in za Sv.Tri 
kralje. Na Juriščah so koledovanje orga-
nizirali tradicionalno, z obiskom domov, 
Sv.Trije  kralji – prisotnost birmancev pri 
maši in tudi vsi ostali otroci prinesli darila 
v škatlici. Božičnica – letos je  bila, ven-
dar situaciji prilagojena. Posnet je bil 
filmček, ki  je bil vključen v dekanijsko 
božičnico. Ta je objavljena na spletni  
strani župnije  Postojna. - Pogled naprej: 
Pepelnica – obvezna prisotnost birman-
cev, Postni  čas – predstavitev  birman-
cev(datum se še določi), Duhovni obnova 
za birmance  - 26.03.2022 v Trnju, po-
božnost križevega pota – bo v cerkvi in 
enkrat na Sv. Trojico (zaželjeno  sodelo-
vanje vseh birmancev in njihovih družin),  
Velikonočna  spoved – bo na cvetno  ne-
deljo. - Poročilo Karitas: Pred božičem 
smo bili obiskali vse ostarele, obdarova-
nje se nadaljuje  kot po navadi, tudi po 
domovih za ostarele. Pomemben je stik z 
ostarelimi, ker  pogrešajo pogovor. Načr-
tujejo tudi, da jim bodo na cvetno nedeljo 
razdeli oljke. Upajmo, da bodo epidemio-
loške razmere dovolile. – Poročilo ŽGS: 
V Palčju se še naprej zbira ponudbe izva-
jalcev za obnovo strehe zvonika s celot-
nim ostrešjem. V Trnju je za renovirat 
božji grob (Ervin) in določiti je potrebno, 
kdo  bo kosil okrog farovža. Košnja okrog 
cerkve ostane kot je bilo do sedaj. V cer-
kvi v Kleniku  je potrebno zatreti lesne 
črve na oltarju. 

 Vsak naj da, kolikor se je v srcu odločil,  
ne z žalostjo ali na silo,  

kajti Bog ljubi veselega darovalca.  (2 Kor 9,7) 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

»Hvala vam. 
Prvič v  
življenju se 
brezplačno 
peljem z 
gondolo.« 


