
 

 

Ko pa so Janeza  

zaprli v ječo,  
je šel Jezus v Galilejo. 

Oznanjal je Božji evangelij 

in govóril:  
»Čas se je dopólnil  

in Božje kraljestvo  

se je približalo.  

Spreobrnite se  
in vérujte evangeliju!« 

 

(Mr 1,14–15) 
 

 

PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI 

 

 Berilo iz Stare zaveze poroča o potopu in zavezi, ki jo je 
pravični Bog sklenil s preživelimi – zvesto Noetovo rodbino 
in vsemi živimi bitji. Svetemu pisatelju ne gre za to, da bi nas 
kratkočasil z zanimivim pripovedovanjem, temveč nam hoče 
povedati: »Bog je pravičen in usmiljen, hoče nas rešiti – ne 
vsakega posamezno, ampak v skupnosti, na ladji.« Pogosto 
primerjamo življenje posameznika in skupnosti s čolničem in 
ladjo. Valovi življenja so razburkani, čolnič le po čudežu 
ostane na površju, ladja pa valovom lahko kljubuje. Bog 
hoče, da drug drugemu z molitvijo, žrtvijo in dobrim zgledom 
pomagamo do končne rešitve, do srečnega prihoda v pri-
stan. 
 Sveti Peter se v drugem berilu sklicuje na Noetovo ladjo 
in pravi o njej, da je bila le podoba krsta. Po njem smo vsi 
odločeni za končno rešenje. Izmije nam madeže, toda ne na 
telesu, ne prinaša nam nobenih zunanjih prednosti za lažje 
življenje, ampak očiščuje naše duše po moči Kristusove krvi, 
ki je bila za nas prelita. 
 V postnem času naj bi obnovili milost krsta, ki je v nas 
morda zakrnela. Kako naj to storimo? Evangelij nam postav-
lja pred oči Božjega Sina. Po krstu v Jordanu se je za štiri-
deset dni umaknil v puščavo. Z molitvijo in postom se je pri-
pravljal na nastop svojega poslanstva: oznanjati blagovest odrešenja. Te njegove »duhovne vaje« 
so Cerkev spodbudile, da je v bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni postni čas. V njem naj bi se 
verniki z večjo vnemo posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega ter tako napolnili »baterije« 
svojega srca z lučjo Božje milosti. Iz lastne izkušnje vemo, da se včasih iskreno trudimo, da bi bili 
dobri kristjani z vsem srcem, pravi Jezusovi učenci, pa nam kmalu zmanjka moči. Kdor nima srca 
odprtega za Božjo milost, se hitro izprazni. Kdor pa je prazen, tudi drugim ne more ničesar dati. 

Po: S. Čuk 
 
 

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

1. postna nedelja             21.2.2021 Leto XIX., 8 (1008) 

Športniki se veliko pripravljajo na tekmovanje. Vrhunski igralci vložijo veliko ča-

sa in moči, da se pripravijo na nastop. Dober učitelj se resno pripravi na vsako uro 

pouka … 

Kristus je pred začetkom svojega poslanstva šel v puščavo, da bi se nanj pripravil. 
Post je čas, ko si vsi, ki hočemo resno hoditi za Kristusom, prizadevamo za pre-

novitev življenja. Lahko bi rekli, da gremo skupaj  s Kristusom v puščavo. Toda če 

se ta prenova ne dotakne našega srca, je samo prišitje nove zaplate na staro obleko. 
 Po: Molimo s Cerkvijo – leto B 

 



 
 

Svete maše: 

1. POSTNA 

NEDELJA 
                     21.2. 
Sv.Peter Damiani, šk 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

8,30 Križev pot 
   9h +Jože Abram, Trnje 100, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Križev pot 

Ponedeljek      22.2. 
Sedež apostla Petra 

Trnje 17h +i stric in tete, Klenik 27, dar. Klenik 38 

Torek              23.2. 
Sv. Polikarp, škof, m. 

Trnje 17h V čast Sveti Trojici za zdravje, Pivka – Križev pot 

Sreda             24.2. 
Sv. Matija, apostol 

Zagorje   7h +i Štavar, Zagorje 85 

Četrtek           25.2. 
Sv. Valburga, opatinja 

Trnje 

Zagorje 
17h V dober namen, dar. Juršče 15 

18,30 Križev pot za duhovne poklice 

Petek             26.2. 
Sv. Aleksander, škof 

Zagorje 
17,30 +Maks in Karolina Škrlj in Aljoša M., Dr. 7, obl. 

- Križev pot 

Sobota            27.2. 
Sv.Gabrijel ŽMB, red. 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Matija in vsi +i Čopič, Drskovče 10 

 +Milan Kristan, Zagorje 124 

2. POSTNA 

NEDELJA 

- KVATRNA 
                     28.2. 
Sv. Roman, opat 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

Zagorje 

8,30 Križev pot 
   9h +Ludvik in Angela Sedmak in +i Zadel, Jur. 26 

- molitve za rajne 

10,30 Za vse župljane obeh župnij, - molitve za rajne 

15h Križev pot 
 
- VEROUKA ta teden tudi na daljavo ne bo zaradi počitnic. Vabim pa otroke, da 
pridete vsaj en dan v tednu k sv. maši! 
- POST – PRESTE: V Zagorju še niste vsi otroci vzeli plakata POST 2021 s pre-
sto za postne naloge, ki je v cerkvi na mizici za tisk. Prosim, vzemite čim prej, da 
ne bo šel post brez vašega sodelovanja mimo vas! 
- KVATRNA NEDELJA je 2. postna. Zato bomo molili tudi za naše rajne.  
MILOŠČINA te nedelje je za semnišče v Vipavi in naše bogoslovce v Ljubljani. 
Toplo priporočam! 
- ZA OBISK NEDELJSKE IN PRAZNIČNE MAŠE se je treba priglasiti, ker je za-
radi korona virusa obisk v naših župnijskih cerkvah omejen na 10 oseb ali družin 
oziroma gospodinjstev. Prosim, da to dosledno upoštevate, dokler so omejitve. 
Med tednom navadno ni navala. Odločite se, da pridete k sv. maši tudi tedaj! 
- ZANIMIVO PRIČEVANJE Andreas-a Berglesow-a, evangeličanskega pastorja 
v vzhodni Sibiriji. Oddaja je bila na EXODUS TV 27.11.2019 z naslovom: Na robu 
znanega – Živel sem po smrti. Pastor pripoveduje o prometni nesreči,ki jo je 
imel pozimi leta1989. Težko poškodovanega so pripeljali v bolnico, a zaradi izkr-
vavitve je med operacijo umrl. Pove, kaj je doživljal po svoji klinični smrti in kaj mu 
je Jezus naročil, ko ga je poslal nazaj na zemljo. 
Oddajo si lahko ogledate na internetu, če vtipkate: pričevanja exodus Andreas 
Berglesow. 
 



 
 

KRŠČEN SEM. 
 

Bog je ustvaril človeka kot dobrega.  
Ustvaril ga je po svoji podobi.  

Človekova podoba se je popačila.  

Greh je prišel na svet.  
Kazen za greh je bil potop.  

Uničil je zgrešeno pot človeka. Ada-

mova nezvestoba je bila obnovljena z 

zvestobo Stvarnika in z obljubo, da ne 
bo več potopa. Bog je obljubo držal, 

in čeprav se je človek ponovno izneve-

ril, ni poslal kazni, pač pa je »kazno-
val« svojega Sina in ga dal za nas vse. 

Ta je bil »usmrčen po telesu, pa oživ-

ljen po duhu«, kakor pravi sveti Peter 
v današnjem odlomku (drugo berilo). 

Uresničenje te podobe, krst, zdaj re-

šuje tudi nas. 

Kar se je zgodilo z vsem človeštvom, 
se dogaja z vsakim človekom. Krstnim 

obljubam se izneverimo. Krst je samo 

eden. Ostaja pa še prošnja k Bogu za 
čisto vest, po vstajenju Jezusa Kristu-

sa. Ta je rekel: »Prejmite Svetega 

Duha, komur grehe odpustite, so jim 

odpuščeni, komur jih zadržite, so jim 
zadržani.« 

Vsakoletno praznovanje velikonočnih 

praznikov, na katere se pripravljamo s 
štiridesetdnevnim postom, je prilož-

nost, da v sebi obnovimo krstno raz-

položenje, se spreobrnemo in veruje-
mo evangeliju. In potem ne bodo le 

velikonočni prazniki bolj doživeti, 

temveč vse naše življenje bo po taki 

obnovitvi postalo bolj polno. 
Po: Bogoslužno leto B 

 

SKUPNA MOLITEV ZAKONCEV 
 

V zakonu bi vselej morala gojiti skupno 
molitev. Molitev moža in žene, ker je za-
kon po svoji naravi – v dvoje! Če živita 
skupaj in zato jesta in spita, se pogovarja-
ta in delata, se prehajata in vzgajata sku-
paj, kako to, da ne bi skupaj tudi molila? 
Zakonska molitev je torej molitev v dvoje, 
molitev moža in žene skupaj, drugega 
pred drugim. Verjetno je ta drugi način 
molitve med vama najbolj redek ali pa je 
takšen postal, potem ko so prišli otroci, 
ker ga je zamenjala družinska molitev. A 
bi vendar molitev para morala ostati jedro 
in temelj vsake molitve v družini. Če ne 
bosta znala moliti skupaj, kako bosta učila 
skupne molitve svoje otroke? Ali bo pa tu-
di to samo neke vrste duhovna telovadba.  
Zakonca seveda lahko molita počasi in s 
premislekom kakšen molitveni obrazec in 

s kakšnim posebnim namenom. Vendar 
bo veliko lepša in učinkovitejša molitev, ki 
se jo bosta potrudila izreči sama. Na pri-
mer: »Gospod, hvala ti za današnji dan! 
Naj ti tudi jutri ostaneva zvesta!« – »Dobri 
Bog, bodi še naprej med nama in najinimi 
otroki.« – »Jezus Odrešenik, odpusti mi 
mojo današnjo slabo voljo!« – »Bog, ki 
vse vidiš in veš, pomagaj nama, da se 
prav odločiva!« Take in podobne čisto 
preproste molitve, izrečene iz srca in tre-
nutnega razpoloženja in perečih potreb, 
so najlepše in zelo življenjske ter osebne.  
Dobro bi bilo, ko bi si kdaj kakšno (čisto 
vajino) molitev sestavila in zapisala ter jo 
večkrat molila. Naj bo to vajin izziv za to 
novo leto! 
 

Po: V. Vider, Z očmi zakoncev 

 



26. februar 
ALEKSANDER 

 

Rodil se je okoli leta 250 in za časa patri-
arha Petra je zaradi bistrine duha in pobož-
nosti spadal med ugledne duhovnike Cer-
kve v Aleksandriji. Za patriarha je bil izvoljen 
leta 313. Nauk, ki se je začel širiti okoli leta 
315 in se imenuje arijanizem (zavrača Kri-
stusovo božanstvo), mu je povzročal velike 
skrbi. Širil ga je duhovnik Arij. Patriarh Alek-
sander ga je od njegovih zmot skušal odvr-
niti s pogovorom in očetovskim opominja-
njem, vendar je bilo vse zaman. Zato je leta 
320 sklical v Aleksandrijo kakšnih sto škofov 
iz Egipta in Libije, ki so enodušno obsodili 
Arijevo zmoto. Arij ni odnehal in si pridobival 
številne pristaše. Za razrešitev verskega 
spora, ki se je vedno bolj poglabljal in širil, 
je bil pod papežem Silvestrom I. sklican prvi 
vesoljni cerkveni zbor, ki je zasedal v Niceji 
v Mali Aziji od 20. maja do 25. julija 325. 
Udeležilo se ga je 250 škofov, med njimi tu-
di Aleksander. Soglasno so obsodili Arijevo 
zmoto in razglasili versko resnico, ki jo še 
danes izpovedujemo v veri: da je namreč 
Sin iz Očeta rojen, ne ustvarjen, in da je 
enega bistva z Očetom. Iz Niceje se je 
Aleksander zmagoslavno vrnil v Aleksandri-
jo in se lotil verske obnove, toda že čez pet 
mesecev, v začetku leta 328, je bil njegov 
uspešen življenjski boj končan. V Zahodni 
Cerkvi se njegov spomin obhaja 26. februar-
ja. 

 

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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Dobri Bog! Tvoj ljubeči in skrbmi 
odnos do ljudi naj se preliva na vse 
zemeljske očete in matere, tudi 
dedke in babice. Naj jasno prepoz-
navajo, da mora biti cilj njihovega 
vzgojnega dela samostojno življe-
nje njihovih otrok oziroma vnukov. 
Otroci in mladi naj postanejo spo-
sobni skrbeti zase, biti ustvarjalni, 
sprejemati odgovornost in ustvarja-
ti spoštljive odnose do drugih. Raz-
livaj na starše, stare starše in otro-
ke svojega Duha, ki je očiščujoč 
ogenj, goreča ljubezen ter Duh lju-
bezni in resnice. Vse to uresniči po 
svojem Sinu Jezusu, ki s teboj živi 
in kraljuje vekomaj. Amen. 

 

Po: Gradivo za Teden družine, 2016 

 

Postni čas je spokorni čas in obdobje pri-
prave na veliko noč. Kristjani v tem času 

pri bogoslužju in v zasebnem življenju več 

premišljujemo o pomenu Kristusovega tr-
pljenja in njegove smrti na križu ter o 

njegovi velikonočni zmagi življenja nad 

smrtjo. 
Pomenljiv vidik posta je poglobitev oseb-

ne povezanosti z Bogom, sredstva za do-

seganje tega cilja pa so ob molitvi in pre-

jemanju zakramenta sprave in evharistije 
tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini 

ter dobra dela.  

Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v 
dnevu najedli do sitega, je na pepelnico in 

veliki petek, zdržek od mesa in mesnih je-

di pa vsak petek v postnem času. Namen 

posta ni prvenstveno v odpovedi določeni 
hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju sr-

ca in doseganju večje odprtosti za potrebe 

bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom 
prek molitve.   Po: radio.ognjisce.si 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
VRABCI – Mama vrabčevka in njeni 

mladiči opazujejo kmeta pri setvi. 
»Predvsem si pa zapomnite tole,« 
pravi, »vedno pustite nekaj zrn, da 
kmet ne izgubi veselja.« 

 


