
 

 
 

Nastal je velik vihar in  

valovi so pljuskali v čoln, 

tako da je bil že poln vode. 

On pa je bil na krmi  

in je spal na blazini.  

Zbudili so ga in mu rekli: 

»Učitelj, ti ni mar,  

da se potapljamo?«  

In vstal je, zaprétil vetru 

In rekel morju: 

»Utihni! Molči!« 

 In veter se je polegel  

in nastala je globoka tiši-

na. Njim pa je rekel:  

»Kaj ste strahopetni?  

Ali še nimate vere?«  
 

(Mr 4,37–10) 
 

 

GOSPODAR SVETA  
IMA VSE »POD KONTROLO« 

 Bog je gospodar sveta in vladar ljudi. V Jobovi 
knjigi Bog ukazuje naravnim silam: »Do sem 
pojdeš in nič dalje!« Enako pravi tudi človeku, 
čeprav si mi ljudje domišljamo, da moremo ne-
omejeno gospodariti nad ustvarjenim svetom. 
Če se človeku kaj malega posreči, že misli, da je 
ves svet njegov! Ko mlad človek konča šolanje, 
si domišlja, da je požrl modrost vsega sveta. 
Tisti, ki imajo za seboj nekaj življenjskih izku-
šenj, se takim domišljavcem smejejo, češ: kmalu 
boste spoznali, da je življenje še marsikaj dru-
gega kot tisto, kar ste zvedeli v šoli! Božja mo-
drost, zapisana v psalmih, pravi: »Zakaj hrume 
narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? Tisti, 
ki stanuje v nebesih, se jim smeje!« Bolj modro 
je priznati Božjo moč in njegovo vednost kot pa 
se zaganjati zoper njega. 
 Božja beseda nas spodbuja k veri in zaupa-
nju. Glavna misel razodetja je, da smo v Božjih 
rokah. Bog, ki obvladuje sile sveta, bo znal po-
miriti viharje našega življenja, da se ne bodo 
obrnili nam v škodo. Pogoj je seveda zaupanje v 
njegovo bližino, v njegovo nenehno varstvo. 
Pred odhodom s sveta je Kristus svojim prijate-
ljem učencem obljubil, da bo z njimi do konca 

sveta. Ni jim obljubil mirnega življenja brez težav in nadlog (mnogi pobožni 
ljudje mislijo, da bi moral Bog posebej skrbeti za mirno življenje »svojih«), a 
zagotovil jim je svojo bližino: »Na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte: jaz 
sem svet premagal!« Čeprav je Bog dober in pravičen, dopušča, da trpijo tudi 
nedolžni, saj celo svojemu lastnemu Sini ni prizanesel. 
 Prav v Kristusovem trpljenju pa je odgovor na Jobovo vprašanje o trpljenju 
nedolžnega. Vera v Kristusa pomiri notranje iskanje. Toda vera mora biti 
močna in živa. Nekdo je lepo povedal: »Težje ko je breme življenja, močnejša 
mora biti vera.« Jezus nam vzklika: »Ne boj se, samo veruj!« 

 

Po: S. Čuk, Misli srca
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Svete maše: 

12. NEDELJA 

MED LETOM 

                     20.6. 
Sv. Adalbert, škof 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h Za domovino 

+Alojz Perenič, Klenik 20, obletna 

10,30 Za domovino 

Za vse župljane obeh župnij 
12h +i starši Žužek, Juršče 25, obletna 

Ponedeljek      21.6. 
Sv. Alojzij Gonzaga 

Brdo 20h +Anton in Marija Barbo, Ratečevo Brdo 10, obl. 

Torek              22.6. 
Sv.Janez Fisher, škof 

Klenik 
20h +Tone Kernel, Klenik 11 

Sreda             23.6. 
Sv.Jožef Cafasso,red. 

Zagorje   7h +i Štavar, Zagorje 85, obletna 

Četrtek         24.6. 
Roj.Janeza Krstnika 

Juršče 

Zagorje 
19h +i Koričanovi, Juršče 87, obletna 

20h Molitvena ura za domovino 

Petek              25.6. 
Sv. Vilijem, opat 

Šilentab. 

Zagorje 

12h Za domovino, darNSi (mašuje g.Lojze Milharčič) 

20h Za domovino 

Sobota            26.6. 
Sv.Ciril Aleksandrijski 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +Franc Zadel, Zagorje 59, obletna 

13. NEDELJA 

MED LETOM 

                     27.6. 
Sv.Ema Krška, knegin. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Stanislava Smrdelj, Pivka, obletna 

 +Ivan Vodopivec, organist, dar. župnija 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
 

- DEVETDNEVNICA ZA DOMOVINO se nadaljuje do četrtka, 24.6. Dobili smo ze-
lene podobice z molitvijo za domovino. Imate jih po klopeh. Vzemite si jih domov 
in molite za domovino! 
- VEROUČNA SPRIČEVALA boste otroci prejeli po maši.  
- SLOVENSKA ŠKOFOVSKA KONFERENCA VABI: 

Ob 30-letnici samostojne slovenske države bomo Slovenci doma in po svetu, 
ponovno ustvarili verigo molitve in posta za domovino, letos pod geslom »K skup-
nemu Izviru«. 

V času devetdnevnice za domovino od 16.6.2021 do 24.6.2021 nas vsako jutro 
ob 5.00 povezuje molitev rožnega venca na Radiu Ognjišče. 

24 ur molitve in posta bo potekalo od 21. junija od 18.00 do 22. junija do 
18.00 in v tem času se bomo preko spleta povezali v molitvi, ki jo bodo oblikovale 
različne skupine doma in izven meja naše države, prav vsak pa se bo molitvi lah-
ko pridružil preko YouTube kanala Družine na 

www.youtube.com/Druzinamedia 
Lepo povabljeni, da v času devetdnevnice in zlasti na dan molitve in posta 

združimo naše molitve, žrtve in prošnje. Podpirajmo drug drugega v prizadevanju 
za skupno dobro in zaupajmo Bogu, da nas bo vodil in blagoslavljal. Vsak lahko 
doda svoj kamenček v pisanem mozaiku skupne molitve, ki jo bomo Sloveniji po-
darili ob njenem prazniku. Posamezniki, družine in skupnosti ste povabljeni, da se 
vsaj za 15 minut pridružite skupni prošnji in molitvi v 24 urni neprekinjeni molitveni 
verigi. 

https://www.youtube.com/Druzinamedia


 
 

V četrtek, 24. junija 2021, ob 18.00 naj se po vseh župnijskih cerkvah zvoni v 
čast 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti. 

- PRAZNOVANJA OB 30-LETNICI NAŠE DOMOVINE: 
DANES v Zagorju vabljeni ob 18. uri na šolski vrt na 

 PRIREDITEV PRIMORSKA POJE NAŠI DRŽAVI ZA 30. ROJSTNI DAN  
To je del letošnje nekoliko drugačne PRIMORSKA POJE, vsebuje:  
- Nastop ŽePZ Jezerke in Kulturni program.  
Po prireditvi sledi:  
ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV DELA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA  
NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA ZGORNJE PIVKE:  
Predstavitev novosti projekta Stara šola št. 1 in razstava novih tabel, (Marjeta 
Marinčič),  

ob 19. uri, v Učno užitnem čutnem parku ob igrišču Zagorje.  
V SREDO, 23.06. ob 17h v Pivki sv. maša z generalnim vikarjem Slavkom Reb-
cem in  
V PETEK, 25.06. ob 12h sv. maša na Šilentabru v organizaciji Nove Slovenije. 
Lepo vabljeni! 

- POROČILO Z IZREDNE SEJE  ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 17.junija: Člani smo se 

tokrat z župnikom srečali po enajstih mesecih koronske pavze. Veseli smo bili, da smo 
lahko ponovno skupaj in se tudi naše pastoralno življenje vrača v normalnost. Na zadnji 
seji junija 2020 smo reševali situacijo z veroukom. Poučevanje z dvema katehistinjama je v 
redu, verouk je lahko potekal redno, večinoma žal na daljavo. Za nami je prvo sveto obha-
jilo, pred nami pa birma. Ugotavljali smo, da smo v mesecih epidemije pogrešali maše v 
cerkvi, petje in pristno doživljanje Božje bližine. Dobro, da smo imeli možnost spremljati 
maše in obrede po televiziji, občutki pa zagotovo niso enaki. Manjkalo nam je pravo obha-
jilo, medsebojni stiki z drugimi verniki in župnikom. Upamo, da nas jeseni ne čaka pono-
vitev epidemije. Papež in škofje nas vernike pozivajo k cepljenju, to je odgovorno dejanje 
za zdravje nas samih in drugih. Želimo si praznovanj Božiča, Velike noči in drugih praz-
nikov na načine, ki smo jih poznali prej; vesele in sproščene med prijatelji in družinskimi 
člani. - Novost je spletna FB stran Sv. Helena Zagorje, kjer lahko spremljate dogodke v 
župniji, kateheze in duhovne misli. Prisotnost na medmrež-ju je v modernem času postala 
nujna zaradi široke dostopnosti in omejenih med-človeških stikov. Pred nami je praznova-
nje 30. obletnice osamosvojitve in rojstva države Slovenije. To je zagotovo razlog za praz-
novanje, nekateri večji narodi od našega si svojo državo še vedno le želijo, mi pa jo lahko 
živimo. Ne pozabimo, da je takrat delovala tudi Božja milost in v boju za samostojnost nis-
mo bili sami. Rojevanje nove države so spremljali in podpirali tudi papež in drugi cerkveni 
dostojanstveniki. Ob jubileju države obiščimo maše za domovino in se zahvalimo Bogu za 
milost, ki smo jo deležni. In prosimo za enotnost, razvoj in skupni napredek. Ob današnji 
sveti maši bomo imeli tudi blagoslov državne zastave, glavnega sim-bola Slovenije! Naj 
zastave plapolajo na naših domovih v znak praznika! 19. sep-tembra bomo imeli izbiro 
članov v ŽPS. O podrobnostih bomo poročali kasneje. Poročilo ŽGS: Zaradi zahtev spo-
meniškega varstva se beljenje župnijske cerkve še naprej odmika. Upamo, da bodo našli 
rešitev brez predhodnega odstranjevanja ometa. Bo pa potrebno pred beljenjem poskrbeti 
za hidroizolacijo. V kratkem bosta zamenjani notranji okni na koru. Poročilo MŽK:Delo so-
delavk je potekalo po načrtih. Sreča-nja so bila na daljavo, več je bilo telefonskih stikov. 
Skladišče je bilo redno odprto, potrebe so bile v epidemiji še večje kot ponavadi. Zaradi 
nevarnosti okužb niso sprejemali oblačil. Prav tako lani ni bilo akcije zbiranja hrane in 
poljskih pridelkov. Starejše so obdarovali in jim posredovali voščila v nabiralnike. Šolske 
potrebščine so članice nakupile in jih poslale v skladišče. Tudi po njih je bilo veliko povpra-
ševanje. 



24. junij 
JANEZ KRSTNIK 

 

Janez Krstnik je bil sin Zaharije in Eliza-
bete, sorodnice device Marije, ki sta ga do-
bila kot Božji dar v poznih letih, ko sta že 
opustila upanje na potomstvo in zaradi tega 
trpela sramoto. Želeli so mu dati ime po 
očetu, toda Zaharija je vzel deščico in nanjo 
zapisal: »Janez je njegovo ime.« Bil je za-
časno nem, saj je bila to Božja kazen, ker ni 
veroval angelovemu oznanilu. Sicer pa se je 
Janez (torej Jezusov sorodnik) zelo mlad 
umaknil v puščavo, vse dokler ni začel jav-
no nastopati, ko je bil že v zrelih letih. Poja-
vil se je ob reki Jordan, kjer je živel spokor-
no in z veliko gorečnostjo oznanjal skoraj-
šnji Mesijev prihod. Jezus se mu je dal krsti-
ti, on pa je Judom nanj pokazal in dejal, da 
je »Jagnje Božje, ki odvzema grehe sveta«. 
Herod Antipa ga je dal zapreti, ker ga je Ja-
nez javno opominjal, ker je živel z ženo svo-
jega brata. Zato ga je Herodova žena Hero-
diada sovražila in nazadnje dosegla, da je 
bil obglavljen. Janez je bil prvi krščanski 
mučenec. Evangelisti v svojih poročilih opi-
sujejo okoliščine Janezove smrti. 

 

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 

 

 

 
 

 
 

Svetovno človeško zgodovino na po-

budo kratkega odlomka iz Jobove 

knjige zlahka primerjamo z morjem. 

Gospodar je Bog. Določa meje, daje 

zakone, je neprestano blizu. To potr-

juje njegova veličina, moč in delova-

nje. Kadar pridejo viharji (kot je v 

teh časih tudi Corona virus), se zdi, 

kakor da je »zaspal« 

Preko morja človeške zgodovine plo-

ve ladja – to je Petrov čoln vesoljne 

Cerkve. Kdor je z Jezusom stopil na 

ladjo – kdor je postal kristjan, lahko 

z gotovostjo pričakuje tudi vihar. Do-

živel bo nevihte življenja – mnoge 

preizkušnje … Tudi današnji odlo-

mek iz Božje besede nam je sprego-

voril, kako so apostoli z Jezusom do-

življali hude ure. A kdor išče moč v 

veri, kdor zaupa Božjemu načrtu, ta 

je lahko miren. Gospod ga bo na-

mreč pripeljal v varen pristan. A.K. 

 

Nastal je velik vihar  
in valovi so pljuskali v čoln,  
tako da je bil že poln vode.  
On pa je bil na krmi  
in je spal na blazini. (Mr 4,37) 
 

Kadar v meni raste nemir,  
ker so valovi visoki in piha močan veter. 
 

Kadar izgubim svoj mir, ker se mi zdi, da težave 
presegajo moje opešane moči. 
 

Kadar ničesar več ne razumem,  
ko mi krmilo uhaja iz rok in jadro ponori. 
 

Kadar moje roke ne obvladujejo več vesel  
in čoln pluje po svoje … 
 

Gospod Jezus, spomni me, da si ti tu, na krmi  
in  mirno spiš na blazini. In tvoj mir bo tudi moj 

mir. In tvoja moč bo tudi moja moč. 

Pravo vest ima,  
kdor ima razvit čut za vrednote,  

da se zaveda razlike  
med dobrim in slabim  

v nravnem smislu besede,  
ne samo med koristnim in škodljivim. 

(Alojzij Šuštar) 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
V BARU – »Kje si ti rojen?« – »Novem Mestu.« – 
»Aha, jaz tudi.« – »Kdaj?« – »5. 7. 1978.« – »Za-
nimivo. Enako kot jaz.« – Tedaj vstopi Jaka in 
vpraša barmana: »Je kaj novega?« – Barman: 
»Nič posebnega. Le dvojčka sta se spet napila.« 
 


