
 

 
 

Resnično, resnično,  

povem vam:  

»Če pšenično zrno  

ne pade v zemljo in ne umre, 

ostane sámo;  

če pa umre,  

obrodi obilo sadu.  

Kdor ljubi svoje življenje, 

ga bo izgúbil; kdor pa sovra-

ži  

svoje življenje na tem svetu, 

ga bo ohranil  

za večno življenje.  

Če kdo hoče meni služiti, 

naj hodi za menoj,  

in kjer sem jaz,  

tam bo tudi moj služabnik. 

Če kdo meni služi,  

ga bo počástil Oče. 
 

(Jn 12,24–26) 
 

 

ZADNJA POSTAJA NAJ BO PRVA 
 

 Misel na telesno smrt nam kljub veri v Vstalega pogo-
sto dela sive lase. Manj pa nas skrbi druga smrt, ki je 
Božjih očeh, pa tudi v očeh zdravo mislečega človeka 
težja – duhovna smrt. Tej bi lahko rekli sebičnost, zave-
rovanost vase, življenjski materializem, prizadevanje, da 
bi imeli čim več. Jezus v današnjem evangeliju pravi: 
»Kdor ima rad svoje življenje (torej hoče čim več iztisniti 
iz njega), ga bo izgubil, kdor pa sovraži svoje življenje na 
tem svetu (to je: se ne oklepa stvari, ki ga oddaljujejo od 
Boga), ga bo ohranil za večno življenje.«  
¸ Če poznamo evangelij, vemo, kaj je zdravilo zoper 
smrt. Vprašanje je, če ga tudi uporabljamo. Zdravila imajo 
namreč to neprijetno lastnost, da so običajno grenka. In 
zdravilo zoper smrt je posnemati Jezusa v njegovem tr-
pljenju in smrti. Tako se bo v nas razodelo tudi njegovo 
življenje – že tukaj na zemlji, še lepše pa se bo razcvete-
lo v večnosti. Temu Božjemu duhu so bili poslušni svetni-
ki »geniji človečnosti«, kot jih imenuje pisatelj Alojz Rebu-
la. Božja modrost, ki jo je prvi potrdil Jezus  s svojim 
zgledom, za njim pa naši bratje in sestre, njegovi zvesti 
učenci, nam pravi: »Treba je umirati samemu sebi, vsak 
dan sprejeti svoj križ, v sočloveku gledati ljubljenega bra-
ta in sestro, ne vračati hudega s hudim, delati za mir …« 
To je težko in naše bitje se temu upira. Vendar je le pot v 
življenje. Bog je vsakega izmed nas ustvaril edinstvenega 
in neponovljivega. Vsem pa je dal skupnega Vzornika, ki 
nam kaže pot – Kristusa, ki je premagal smrt. On nam 
vsak dan pomaga premagovati duhovno smrt. Če je on 
resnično naše življenje, kot je bil apostolu Pavlu, bo tele-
sna smrt za nas dobiček. Zadnja postaja bo prva. 
 Ob tem razmišljanju je velikemu nemškemu mislecu Romanu Guardiniju iz srca privrela hva-
ležna molitev: »O Gospod, to je veselo oznanilo, ki si ga prinesel edino ti: da za vsakim velikim 
petkom pride velika noč, da je trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega življenja za 
vsakega, ki se tebe oklepa.« 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

5. POSTNA - TIHA 

NEDELJA 

                     21.3. 
Sv. Serapion, škof, m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

Zagorje 

8,30 Križev pot 
  9h +Albin in Marija Sedmak, Palčje 19, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

16,30 Križev pot 

17h VELIKONOČNA SPOVED 

Ponedeljek      22.3. 
Sv. Lea, spokornica 

Trnje 17,30 Za zdravje, dar. Andreja Rebec, Trnje 73 

Torek              23.3. 
Sv.Rebeka Ar-Rayes 

Trnje 
18,30h Po namenu, Klenik 6 – Križev pot 

+Slavka in Francka Bergoč in Marija Hreščak, dar. Ule 

Sreda             24.3. 
Sv.Katarina Švedska 

Zagorje 18h Za zdravje g. škofa Metoda, dar. MŽ Karitas 

Četrtek         25.3. 
GOSP. OZNANJENJE 

Trnje 

Zagorje 
17,30 +Franc Rebec, Trnje 73, obletna 

19h +Marija Škrlj, Francija, dar. Parje 25 

Petek              26.3. 

Sv.Evgenija, mučenka Zagorje 18h +Jože Čančula in +Jože Šajn, Parje 23 – Križev pot 

Sobota            27.3. 
Sv.Peregrin, redovnik 

Zagorje 
19h +Marija Čeligoj U., ZDA, dar. Zag. 87, zadušna 

 +i Kolonski, Parje 17 

PREHOD NA POLETNI ČAS – kazalce na urah pomaknemo za eno uro naprej! 

6. POSTNA 

- CVETNA 

NEDELJA 

                     28.3. 
Sv.Milada Praška, dev 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Spoved - Križev pot 
  9h +Anton in starši Kalister, Juršče 46, dar. Rad.v. 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
14h VELIKONOČNA SPOVED 

15h Križev pot 
 

 
- VELIKONOČNA SPOVED: v ZAGORJU bo danes od 17h dalje v zakristiji v 
cerkvi (g. Marjan Škvarč), v župnišču od 17,30 dalje (g.Vinko Lapajne namesto 
g.Zdenkota). Za spoved čakate v cerkvi ali pred župniščem. V cerkvi je lahko isto-
časno 10 oseb ali »mehurčkov«.  
 Sveto obhajilo bo po vsaki spovedi v zakristiji delil g. Marjan. Tisti, ki boste pri 
spovedi v župnišču, greste v cerkev in se za obhajilo pridružite tistemu, ki jo je 
opravil v zakristiji. Verjetno bo potrebno tudi počakati kakšno minuto. Pripravo in 
zahvalo za sv.obhajilo opravi vsak sam zunaj cerkve, če je v cerkvi že dovolj ljudi. 
V TRNJU bo velikonočna spoved prihodnjo nedeljo ob 14h: v zakristiji g. Jože 
Jakopič, v Mežnariji g. Vinko Lapajne. 
 Prosim, da se za spoved dobro pripravite že doma in se zvrstite z upoštevanjem 
vseh navodil glede korona virusa! 
- VEROUK v Zagorju za 1.- 3. razred v župnišču, ostali po spletu. 
- SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA in MATERINSKI DAN 
bo v četrtek, 25.3. Lepo vabim, da se tega dne udeležite sv.maše v cerkvi cela 
družina, kolikor vam je mogoče in je prostor. Prijavite se čim prej! 
- ZA UDELEŽBO PRI SV.MAŠAH zlasti ob nedeljah in praznikih je še vedno po-
trebna prijava, ker še vedno velja omejitev na deset oseb ali gospodinjstev. Pro-
sim, da to upoštevate! 
 



 

- DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE vam posredujem po spletu. Namenjeno je pred-
vsem tistim, ki se ne morete udeležiti sv. maše v cerkvi. Priporočam, da se ga po-
služujete še prav posebno v družinah z otroki!!! 
- RADIJSKI MISIJON na radiu Ognjišče začenja danes. Prvi nagovor bo danes 
ob 17h. Lepo vabljeni, da ga spremljate in poslušate radijske nagovore! 
- MENJAVA URE bo s sobote na nedeljo (27.- 28.3). Kazalce pomaknemo za 
eno uro naprej! 
- BLAGOSLOVLJENE OLJKE bodo lahko vzeli prihodnjo nedeljo po maši. V 
Zagorju je cerkev odprta in jih boste lahko vzeli kadarkoli, v Trnju po maši in po- 
poldne ob spovedi. V Palčju in na Jurščah jih boste dobili posebej. Naj jih pride iz 
vsake vasi eden iskat! 
- BRANJE PASIJONA (JEZUSOVEGA TRPLJENJA) bo letos nekoliko drugače: 
v cerkvi bova brala samo dva: kronist, ki bere vse vloge razen, kar govori Jezus. 
To pa prebere duhovnik. V Zagorju bo pripravljen tudi spletni pasijon, pri kate-
rem sodelujejo različne družine in posamezniki. 
- Z RADIA OGNJIŠČE smo prejeli še nekaj brezplačnih izvodov Revije PRO, ki 
so nam jo že decembra poslali, namenili pa dvema za katoliško Cerkev pomemb-
nima možema, preminulima v preteklem letu: direktorju in ustanovitelju Ognjišča 
msgr. Francu Boletu in »pojočemu nadškofu« msgr. Alojziju Uranu. V Zagorju 
so že pošle (če jo je kdo pomotoma vzel, pa ima to revijo PRO že doma od de-
cembra, naj jo vrne), v Trnju so na voljo na mizici za tisk (pet izvodov). 
 Ob tem bi vas rad opozoril na zelo koristne oddaje radia Ognjišče, ki jih lahko 
za nazaj najdete v njihovem arhivu. Tokrat vas vabim, da prisluhnete vzgojnim 
oddajam ZA ŽIVLJENJE, v katerih govorijo strokovnjaki različnih področji. Te so 
ob sobotah ob 11h. Včeraj so se z logoterapevtom dr. Sebastjanom Kristovičem 
dotaknili vzgoje. Ko se prižge zaslon, se odnos konča, tako bi lahko rekli za našo 
današnjo stvarnost. V tej oddaji Za življenje smo slišali, kako škodljiva je pretirana 
uporaba elektronskih naprav. 
 

OD SEMENA DO PLODU 
 

Seme mora umreti, da obrodi sad. 

Iz enega semena do mnogih plodov se bo, 

skrit očem, odvijal proces rasti,  

katerega bistvo nam ostaja prikrito. 

Na začetku vseh velikih sprememb je trpljenje. 

Ni ure, ki bi ga zanesljivo napovedala, ne poti, ki bi peljala mimo. 

Določen nam je čas napora, bolečina dozorevanja –  

skozi mnoga deževna in sušna obdobja. 

Seme smo, položeni na Sejalčevo dlan.  

Po temi umiranja v naročju prsti prihaja Luč in vstajenje življenja. 

Danes moramo zastaviti sebe in umiti s sebe navlako,  

ki se me drži kakor plast pudra, 

in svojo ljubezen podariti drugemu. 
 

Ko boš tehtal požete plodove, Gospod, 

bo darujoča ljubezen edina vstopnica 

med zrnje.  
 

 

 

Navidezne pomembnosti tega sveta  

boš kakor pleve odpihnil v temo. 
 

Betka Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe 



24. marec 
OSKAR ARNULF ROMERO 

 

»Oscarja imam za velikega pričevalca ve-
re in žeje po socialni pravičnosti. To odseva 
tudi iz njegovih pridig, v katerih je govoril o 
tragičnih razmerah, v katerih je tista leta ži-
velo njegovo ljudstvo. Pravičen družbeni red 
lahko temelji samo na obrambi in uveljavlja-
nju pravic in ne na nasilju in zakonu moč-
nejšega,« je dejal papež Frančišek, ki je za-
ključil dolgotrajni postopek za razglasitev za 
blaženega Oscarja Romera, nadškofa San 
Salvadorja, ki je bil 24. marca 1980 ubit 
med sveto mašo. 3. februarja 2015 je pod-
pisal dekret, da je bil umorjen iz sovraštva 
do vere in je torej mučenec. Za blaženega 
je bil razglašen 23. maja 2015. Ko je nad-
škof Romero dobival vedno več grozilnih pi-
sem, mu je papež Pavel VI. Predlagal, da 
ga iz varnostnih razlogov prestavi, toda on 
mu je odgovoril: »Odločen sem živeti tukaj, 
kajti tukaj moram dokončati svoj apostolat. 
… Umreti moram tukaj, ker moram vstati 
med svojim ljudstvom.« 24. marca 1980 so 
tako najeti morilci streljani nanj med mašo v 
kapeli bolnišnice, kjer je stanoval. To se je 
zgodilo pri darovanju, tako da je sam postal 
daritev. Nadškofa-mučenca so položili na 
mrtvaški oder v stolnici in štiri dni so se ob 
njem zgrinjale množice vernikov, ki so ga 
imele za svetnika. Pokopali so ga v stolnici, 
kamor so kmalu začeli mnogi romati na nje-
gov grob.  
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Angel ji je rekel:  

»Ne boj se, Marija,  

kajti našla si milost pri Bogu.  

Glej, spočela boš in rodila sina,  

ki mu daj ime Jezus.  

Ta bo velik in Sin Najvišjega;  

Gospod Bog mu bo dal  

prestol njegovega očeta Davida,  

kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj 

in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
 

(Lk 1,30–33) 

 
 

Radi bi bili pšenično zrno,  

zaorano v zemljo,  

če bi mogli roditi stoteren sad,  

ne da bi morali zato umreti. 

Tako pa nas tvoje besede plašijo, 

ker smo navezani na ta svet  

in na njegove mamljivosti.  

Ti pa ne nehaš oznanjati,  

da je le v smrti življenje.  

Bodi zahvaljen, Gospod,  

za brezmejno potrpežljivost.  

V našem postu je delček umiranja,  

ko se uamknemo vase  

in te prosimo odpuščanja.  
 

Po: Molimo s Cerkvijo, B-2, IV/2 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
KLAVIR – Mlad par se odpravlja na dopust. 
Ko prideta na letališče, se žena z roko udari 
po čelu in  vzklikne: »Joj, škoda, da nisva 
vzela s sabo klavirja!« – Mož začuden vpra- 
ša: »Klavir? Zakaj pa?«  – »Zato, ker sta na 
njem najini letalski karti  …« 

 


