
 

 

 

Odgovóril je  

enemu izmed njih:  

»Prijatelj, ne delam ti krivice. 

Ali se nisi pogodil z menoj  

za en denarij?  

Vzemi, kar je tvojega,  

in pojdi!  

Hočem pa tudi temu 

zadnjemu dati kakor tebi.  

Ali ne smem storiti s svojim, 

kar hočem?  

Ali je tvoje oko hudobno,  

ker sem jaz dober?«  

Tako bodo poslednji prvi in 

prvi poslednji. 
 

(Mt 20,13–16) 
 

 

BOŽJA PRAVIČNOST 
 

 Mislim, da med nami ni nikogar, ki bi bil pripravljen delati 
za takega gospodarja, ki daje enako plačo za eno uro dela 
kot za cel dan garanja. Po naši pameti so imeli čisto prav 
tisti, ki so pri obračunu zvečer protestirali: »Kje je pravica? 
Enako plačuješ tiste, ki so prišli delat pod noč, kot nas, ki 
smo prenašali težo dneva in vročino!« Pravim – po naši 
pameti. Jezus je imel namen s tole zgodbo povedati nekaj 
zelo pomembnega za naše življenje. Resnico, ki smo jo sli-
šali že v prvem berilu iz ust preroka Izaija: »Moje misli niso 
vaše misli, in moja pota niso vaša pota, govori Gospod!« 
Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto dru-
gačna od človeške. Naša pravičnost nosi pečat naše ome-
jenosti, ker nujno sodimo po tem, kar vidimo, Božja pa se 
ravna po namenih srca, po ljubezni, ki jo vsakdo od nas 
premore. 
 Krivice Bog ne dela prav nikomur. Vsakemu daje dovolj 
možnosti, da bi bil srečen tu in potem vso večnost, v kateri 
se bo nadaljevalo naše življenje, kakršnega smo sejali na 
tem svetu. Vsaka nevoščljivost je čisto odveč. Gospodar v 
današnjem evangeliju protestnika sprašuje: »Ali je tvoje 
oko hudobno, ker sem jaz dober?« Slovenski pregovor ve 
povedati, da je na tem svetu nevoščljivosti toliko, da ne bi 
bilo treba drv, če bi gorela, in ugasnila ne bi do konca sve-
ta. Ljudje smo čudna bitja: če se komu dobro godi, se brž 
zaleže v naše srce črv nevoščljivosti in privoščimo mu, če 
ne gre vse po sreči. Nevoščljivost in privoščljivost razode-
vata strašno pomanjkanje ljubezni do bližnjega, ki je prva in 
temeljna zapoved Jezusovih učencev, kar pa želimo biti vsi 
mi.  
 Prosimo Gospoda, da nas obvaruje nevoščljivosti. Naj 
svoje poslanstvo opravimo dobro. Bog nam obljublja pravično plačilo. 

Po: S. Čuk 
 

Kdor spoštuje svoj narod,  
mora spoštovati  

tudi materino besedo  
in skrbeti za njeno čast. 

(bl. Anton Martin Slomšek) 

Kakšno srečo zahteva človek?  
Hoče srečo, ki je brezmejna  

po svoji vsebini, veličini,  
trajnosti, po vsem.  

Takšna sreča pa je le Bog,  
brezmejni vir vse sreče. 

(sv. Maksimilijan Kolbe) 

Če je tvoje srce  
brez hudobije in strasti,  

čisto brez madeža,  
si srečen, kajti tvoj pogled je 

jasen. 
 (sv. Gregor iz Nise) 
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Svete maše: 

25. NEDELJA 

MED LETOM 

- KVATRNA 

                     20.9. 
 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Franc in Marija Bergoč, Klenik28 obletna 

 +Boža Grlj, Klenik 86, dar. Klenik 28 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Anton Rebec, Palčje 48, obletna 

Ponedeljek      21.9 

Sv.Matej, ev.,apost. 
Palčje 19h +i Tomšič in Špilar, Palčje 7  

Torek            22.9. 
Sv. Mavricij, mučenec 

Klenik 19h +Tone Kernel, Klenik 11, obletna 

Sreda             23.9. 
Sv.p.Pij iz Pietralcine. 

  

Četrtek           24.9. 
Bl. Anton M. Slomšek 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Marija Žužek, Narin, dar. Knafelc 

19h Molitvena ura za duhovne poklice in svetost duhovn. 

Petek             25.9. 
Sv. Sergij Radoneški 

Zagorje 19h +Janez Šušteršč, Zagorje 132, obletna 

Sobota            26.9. 
Sv.Kozma in Damijan 

Zagorje 
18,30 Spoved 

19h +Marjo in +i Česni, Zagorje 104, obletna  

26. NEDELJA 

MED LETOM 

- SLOMŠKOVA 

                     27.9. 
Sv.Vincencij Pavelski 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Sv.Trojica 

  8,30 Molitvena ura za duhovne poklice 
  9h +i starši Žele, Trnje 33  

10,30 Za vse župljane obeh župnij  
15h V čast bl. Antonu Martinu Slomšku za romarje 

- MOLITVE ZA RAJNE bodo takoj po teh oznanilih. 
- DANAŠNJA MILOŠČINA je za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v Ljub-
ljani. 
 

- RAZGLASITEV SV. HIERONIMA ZA GLAVNEGA ZAVETNIKA ŠKOFIJE KOPER: 

Z veseljem vas vabim na razglasitev svetega Hieronima, 

duhovnika in cerkvenega učitelja,  

za glavnega zavetnika Škofije Koper,  

ki bo v soboto 26. septembra 2020 ob 10.00 v stolnici v Kopru.  

Slovesnost bo vodil nj. eksc. msgr. dr. Jean-Marie Speich,  

apostolski nuncij v Sloveniji.  

Jurij Bizjak, koprski škof 

Zaradi koronavirusa bo v cerkvi omejitev na povabljene, verniki pa boste lahko 
slovesnost spremljali neposredno po radiu Ognjišče, prav tako po spletu (kanal 
bodo še sporočili). 
- ŠKOFIJSKI ROMARSKI SHOD PRI SV. HIERONIMU NA NANOSU bo prihod-
njo nedeljo ob 12h. Sv. maša bo pred cerkvijo. 
- JESENSKI SHOD NA SV. TROJICI bo prihodnjo – Slomškovo nedeljo ob 15h. 
Lepo vabljeni! 



- URNIK VEROUKA ostane za vse veroučence isti, kot je bil objavljen v prej-
šnjih Župnijskih oznanilih, izjema je le 3. razred – prvoobhajanci v Zagorju, ki bo-
do 
 
 

imeli verouk ob ponedeljkih ob 15,30 v župnišču (ura se po dogovoru lahko še 
prilagodi):  

- SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 20/21: spodbuja otroke in odrasle k 
branju dobrih knjig po Slomškovi spodbudi: »Le kaj pametnega si izvolite v 
branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kali-
li.« Prijavite se župniku otroci in odrasli, ki se želite pridružiti tej pobudi. Za vsako 
župnijo sta potrebna tudi dva animatorja, ki bosta vodila otroško in odraslo skupi-
no. Za otroško skupino si podrobnosti lahko preberete v zgibanki na mizici za tisk 
ali na oglasni deski, odraslo pa samo na oglasni deski ali se oglasite pri župniku. 
- KOLEDARJE DRUŠTVA VINCENCIJEVE  ZVEZE DOBROTE so še na razpo-
lago na mizici za tisk. Zraven si vzemite še kuverto s položnico za vaš dar (pripo-
ročen je 10.- €) za dokončanje hiše za družino v stiski in za delo z mladimi. Letos 
so izbrali ta način razdeljevanja koledarja, (ki obsega mesece od letošnjega sep-
tembra do konca prihodnjega leta,) da ne bi prenašali koronavirusa. Kdor more 
kaj prispevati, naj si ga vzame s kuverto, v kateri je položnica. Nakazilo na pošti je 
brez provizije. Njihovo delo lahko podprete tudi z namenitvijo dela dohodnine. –  
Več si lahko preberete na oglasni deski ali vratih! 
- OKLICI v Trnju: Klemen Zupančič – Nataša Kos. 
 

Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, 

ki smo prenašali težo dneva in vročino. 
(Mt 20,12) 

 

»Kaj vendar mislijo nedeljski kristja-

ni, ki ne poznajo Pridigarja in ne znajo 

moliti psalmov?« mrmrajo »najbolj za-

vzeti« kristjani. 

»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki 

ne preživijo vsaj tedna na leto na po-

globljenih duhovnih vajah v kakšnem 

znamenitem samostanu?« mrmrajo no-

bel kristjani. 

»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki 

po večerji ne prihajajo na župnijska sre-

čanja, ki jih ne moreš razumeti, če ne 

postaneš naš član?« mrmrajo večerni 

kristjani.  

Poznam duhovnike, ki opravijo veli-

konočno vigilijo v župniji kar se da na 

hitro, da tečejo opravit drugo, triurno s 

kakšno »drugo skupnostjo« ...  
  

Jaz sem na strani gospodarja vinogra-

da. Rad imam nedeljske kristjane, ki 

zamudijo mašo, ker se je otrok v zad-

skupina dan ura kje 

1. razred torek 15,35 v župnišču 

2. razred torek 14,30 v župnišču 

3. razred pondeljek 15,30 v župnišču 

4. razred četrtek 17,05 v župnišču 

5. razred torek 14,15 v šoli 

6. razred četrtek 16,00 v župnišču 

7.- 9. razred petek 17,45 v župnišču 



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 
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25. september 
SERGIJ RADONEŠKI 

 

Rodil se je pred letom 1319 v kneževini 
Rostov v Rusiji. Pri krstu je dobil ime Jernej. 
Ko je bila rostovska kneževina priključena 
Moskvi, se je njegova družina preselila v 
Radoneš. Jernej je že od mladih let gojil že-
ljo, da bi šel v samoto ali »puščavo«. Pre-
govoril je starejšega brata Štefana, ki je že 
prej vstopil v samostan, naj gre z njim. Res 
sta brata šla kakšnih deset kilometrov glo-
boko v gozd, skozi katerega se je vil potok s 
čisto vodo. Postavila sta dve leseni celici s 
cerkvico v čast Sveti Trojici. To je bil zače-
tek kasnejše čudovite lavre (samostana). 
Brat Štefan ni dolgo vzdržal v tej samoti in 
je odšel v samostan v Moskvo, Jernej pa je 
vztrajal. Od časa do časa ga je obiskal star 
menih duhovnik z imenom Mitrofan, ki je za 
samotnega puščavnika opravil bogoslužje. 
Ob nekem takem obisku je mladega 
puščavnika oblekel v meniško haljo in mu 
dal redovniško ime Sergij. Mnogi so tega 
Božjega moža iskali. Puščavnik je vsakogar 
z ljubeznijo sprejel, nič rad pa se ni odločil, 
da bi prevzel duhovno vodstvo prišlekov, ki 
so razširili gozdno jaso, povečali cerkvico in 
ob njej postavili nekaj celic za brate. Na 
mnoge prošnje bratov so Sergija posvetili v 
duhovnika in ga imenovali za predstojnika. 
Vsi prebivalci puščavniške naselbine so se 
od začetka udeleževali skupne molitve, si-
cer pa živeli vsak v svoji celici po strogih 
meniških pravilih. Sergij je umrl 25. septem-
bra 1392.  

 

 

njem trenutku polulal v hlačke, pa so 

vendarle prišli. 

Kristjane, ki po večerji ne morejo od 

doma, ker morajo zjutraj vstati ob petih 

in iti na delo, ki ga z največjo vnemo 

opravljajo. 

 

 

 

Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cenijo, 

ker so dobrosrčni, pošteni, velikodušni, ved 

no pripravljeni pomagati.  

In to tam, kjer živijo in delajo. Kjer izpri-

čujejo pristno Božjo ljubezen in dobroto. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

STRELA – »Včeraj je na avtocesti vame udarila 
strela.« – »Pa ni bilo hudo?« – »Najprej sem mislil, 
da mi je prišla le dobra ideja.« 

 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako moramo ravnati z živalmi? 
 

Živali so od Boga ustvarjena naša sobi-

tja, ki jih moramo ljubiti in se jih vese-

liti, kot se tudi Bog veseli njihovega ob-

stoja. 
(KKC 2416–2418, 2456–2457) 

 

Tudi živali so čuteča Božja bitja. Greh je 

mučiti jih, jih pustiti, da trpe, in jih brez-

koristno ubijati. Kljub temu pa človek ne 

sme ljubezni do živali postaviti nad ljube-

zen do ljudi. 
 

Dobri Bog. Kakor si našim svetniškim 

kandidatom vselej dajal moči, da so zve-

sto sledili tebi, daj tudi nam priložnosti, 

da se v moči Svetega Duha izkažemo kot 

tvoji zvesti učenci. Naj po zgledu svetni-

ških kandidatov tudi mi živimo tako, da 

se bo tvoja Cerkev vselej krepila in rasla. 
 

Pravični Bog,  
ko si dal prvemu delavcu  
prav toliko kot zadnjemu,  
si nam pokazal,  
da so tvoja pota daleč od naših poti,  
kakor je nebo visoko nad zemljo.  
Odpri naša srca  
modrosti tvojega Sina,  
da bomo z veseljem  
posvetili vse svoje moči  
delu za tvoje kraljestvo.  
Po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen. 

Po:  Molimo s Cerkvijo, leto A–4 

 


