
 

 
 

Kar vam pravim v temi, 
povejte pri belem dnevu; 

in kar slišite na uho, 
oznanite na strehah. 

Vsakega torej, 
ki me bo priznal pred ljudmi, 

bom tudi jaz priznal pred 
svojim Očetom, ki je v nebesih. 

Kdor pa me bo 
zatájil pred ljudmi, 

ga bom tudi jaz zatájil pred 
svojim Očetom, ki je v nebesih. 

 

(Mt 10,27; 32–33) 
 

 

NE BOJTE SE 
  

 V današnjem evangeliju kar trikrat slišimo: »Ne 
bojte se!« Najprej Jezus pravi: »Ne bojte se ljudi!« 
Ljudje sodimo po videzu, Bog sodi po namenih na-
šega srca. Prišel bo dan, ko se bodo razkrili nameni 
vseh src javno, vpričo vsega človeštva, in takrat se 
bo videla prava vrednost človeka. Če se v življenju 
ravnam po načelu Bog me vidi, zlepa ne bom neis-
kren, dvoličen. Če imam pred očmi dejstvo: Bog me 
vidi in pozna do najglobljega kotička  srca, bom 
iskren in se ne bom pretvarjal pred ljudmi. Tudi se ne 
bom pretirano »grizel« zaradi takšne ali drugačne 
sodbe ljudi. Če me hvalijo, sam najbolje vem, koliko 
sem vreden. Vem, da bi lahko bil boljši, če bi koristno 
uporabil vse Božje darove, zato me nobena hvala ne 
bo prevzela. Če me upravičeno grajajo, si bom grajo 
vzel k srcu in se bo poboljšal. Če pa graja ni upravi-
čena, me ne bo potrla, zavedajoč se, da je pomemb-
no edino to, kaj o meni sodi Bog. Trudil se bom biti 
čim boljši v njegovih očeh. In če bom dober v Božjih 
očeh, tudi v očeh ljudi ne bom mogel biti slab. 

 Potem smo slišali Jezusove besede: »Ne bojte se 
tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti.« Vsa zgodovina krščanstva je hkrati zgodovi-
na mučencev – doslednih Jezusovih učencev, ki so radi žrtvovali svoje življenje, da so ohranili 
nedotaknjeno zvestobo svojemu Gospodu. Vsaka bolečina, ki jo sprejmemo iz ljubezni do Bo-
ga in se uresničuje v medsebojni človeški ljubezni, se spremeni v biser. Poveličana bo ljubezen 
mater, ljubezen trpečih, bolnikov, ostarelih, zapostavljenih in preganjanih, tistih, ki jih svet – in 
ponavadi mi z njim – zaničuje, gleda postrani. Dan, ko bo Bog sodil svet, nam pripravlja veli-
kanska presenečenja. Od nas je odvisno, ali bodo ta presenečenja za nas ugodna ali neprijet-
na. Pomembno je vedeti: Bog stalno bedi nad nami. Če skrbi za ptice, kot so vrabci, ki niso ne 
posebno lepi in niti kakšni prijetni pevci, bo menda skrbel za nas, ki nam je zaupal tako drago-
cene darove: svobodno voljo, razum, posvečujočo milost. 
 Predvsem naj se ne bojimo priznati njega pred ljudmi. Naj se ne bojimo pokazati, da smo 
njegovi učenci. Vendar Jezus ne misli toliko na slovesne izjave in priseganja, da smo verni, 
misli predvsem, da ga ne zatajimo s svojim življenjem. 

Po: S. Čuk, Misli srca
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Svete maše: 

12. NEDELJA 

MED LETOM 

                     21.6. 
Sv. Alojzij Gonzaga 

Trnje 

Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Fatur, Drskovče 4, obletna 

 V zahvalo in priprošnjo, Klenik 20 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      22.6. 
Sv.Janez Fisher,šk. 

Palčje 20h +Maks Česnik, Palčje 69, obletna 

Torek              23.6. 
Sv.Jožef Cafasso, red. 

Brdo  20h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, obletna 

Sreda             24.6. 
Rojstvo Janeza Krst. 

Klenik   8h +Agata Dekleva, Klenik 4/B 

Četrtek           25.6. 
Sv.Vilijem iz Vercellia 

Šilentab. 
Juršče 

Zagorje 

12h Za domovino (g.Lojze Milharčič) 
18,30 Za vse +e Juršče 17 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             26.6. 
Sv.Ciril Aleksandr.c.u. 

Zagorje 20h +Marija Urbas, Zagorje 102/C, 1. obletnica 

Sobota            27.6. 
Sv.Ema Krška, kneg. 

Zagorje 20h +i Želje, Zagorje 110, obletna 

13. NEDELJA 

MED LETOM 

                    28.6. 
Sv.Irenej Lyonski, šk. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Frančiška Tomšič, Trnje 68, 30. dan 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 
 
- Danes goduje sv. ALOJZIJ GONZAGA, zavetnik mladine. Mladi, priporočajte 
se mu za čisto in pošteno mladost, ki je danes tako zelo ogrožena z vseh strani. 
- ZAKLJUČEK VEROUKA: S to sv. mašo zaključujemo veroučno leto, kar pa ne 
pomeni, da obesimo svojo vero, svoj odnos do Boga na klin kakor šolsko torbo. 
Kakor ne moremo opustiti hrane in pijače, če želimo ostati živi, tako tudi vere, 
svojega odnosa do Boga ne, če hočemo ostati duhovno živi. Vero imamo, če po 
njej živimo – ali pa je nimamo, ker je mrtva. Zato še enkrat: vsak dan molitev (ki je 
lahko tudi branje Svetega pisma), vsak teden nedeljska (tudi praznična) sv. maša, 
vsaj enkrat med počitnicami tudi k sv. spovedi. Nič ne bo narobe, če se tudi med 
tednom udeležite sv. maše! – Starši, omogočite svojim otrokom živ stik z Bogom 
tudi v počitniških dneh! 
- RAZDELITEV SPRIČEVAL bo po maši. 
- PRAZNIK ROJSTVA JANEZA KRSTNIKA praznujemo v sredo. To je edini 
svetnik - poleg Jezusa in Marije, čigar rojstni dan praznujemo. Ta dan bo sv. 
maša v Kleniku ob 8h dopoldne. Vabljeni! 
- POVABILO K MOLITVI ZA DOMOVINO: Ob 30-letnici slovenske demokracije in 
ob 29. rojstnem dnevu naše države tudi letos, že desetič po vrsti, smo vabljeni, da 
se pod geslom SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO - S TEBOJ BOMO ZMOGLI pred 
dnevom državnosti molitveno povežemo v devetdnevnici za domovino, ki pote-
ka že od 16. In se bo zaključila 24. junija 2020. 

Povabljeni smo od 23.6. od 17:30 do 24.6. do 17:30 k 24 urni molitvi in postu 
za domovino in tako skupaj ustvarimo molitveno verigo po vseh slovenskih krajih. 



 
 

Osrednja 24-urna neprekinjena molitev bo potekala v ljubljanski stolnici in se bo 
zaključila z mašo za domovino, ki jo bodo 24.6.2020 ob 17:30 darovali slovenski 
škofje.  
- KULTURNO DRUŠTVO JURŠČE VABI v sredo, 24.6. ob 19h na VEČER SLO-
VENSKE PESMI IN POEZIJE NA VASI. Sodeloval bo otroški pevski zbor Juršče. 
Skupaj z otroci bo večer bogatil še sekstet Adoramus iz Logatca. Prireditev bo na 
sredi vasi. 
- DRŽAVNI PRAZNIK – DAN DRŽAVNOSTI bo v četrtek, 25.6. Prav je, da smo 
hvaležni Bogu za svojo samostojno domovino. Ta dan bo ob 12h sv. maša za 
domovino na Šilentabru. Daroval jo bo g. mag. Lojze Milharčič. 
- DIAKONSKO POSVEČENJE: V koprski stolnici bo v četrtek, 25.6. ob 10h po-
svečen naš bogoslovec g. TILEN KOCIJANČIČ, iz župnije Bertoki. Molimo zanj, 
da bi se dobro pripravil na diakonsko in na duhovniško službo, ki jo bo, če Bog 
dá, prejel prihodnje leto. 
- SLOVO: Kot vam je že znano, se katehistinja gospa Tatjana Lutar odpovedu-
je katehiziranju v naši zagorski župniji. Hvaležni smo ji, jaz še posebej, za njene 
kateheze in vse drugo, kar je dobrega storila za našo župnijo. Za poučevanje ve-
rouka mi je bila v veliko pomoč. Bog naj ji bogato povrne! 
 V zvezi s to situacijo moramo razmišljati, kako naprej. To ni le moja skrb, ampak 
skrb vseh župljanov, še posebej pa ŽPS-ja. Vabim tiste, ki imate sposobnosti in 
veselje za posredovanje vere otrokom, da se za to odločite in se mi javite. Dovolj 
bo, če boste pripravljeni sprejeti po eno uro na teden.  
- ZAHVALA: ŽPS Trnje se iskreno zahvaljuje vsem, ki ste prejšnji teden poskrbeli 
za lepo slavje in procesijo:  
- vsem, ki ste pripravili prostor,  
- vsem, ki ste pomagali pri postavitvi in okrasitvi kapelic,  
- vsem, ki ste se udeležili svete maše in zbrano sodelovali, 
- vsem, ki ste pomagali pri procesiji (nosilci neba ter bander Klenika, Palčja in 
otrok, strežniki, mežnarji, pevci, katehistinja ...) 
- otrokom, ki ste potresali cvetje, 
- vsem, ki ste pomagali pri pospravljanju. 
Vsem velik BOGLONAJ!  
 

OČE SKRBI ZA NAS 
Neki deček je potoval sam v vagonu. 

Ko je vlak speljal z ene od postaj, je 

starejšemu moškemu, ki je sedel ob 

njem, uspelo začeti pogovor z deč-

kom.  

»Ali potuješ kar sam?« 

»Da, gospod.« 

»Kako daleč pa se pelješ?« 

»Do končne postaje.« 

»Ali te ni strah, ko pa si se sam od-

pravil na tako dolgo pot?« 

»Ne, sploh ni me strah.« 

»Kako pa to?« 

»Zato, ker je moj oče strojevodja.« 

 

 

Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tiste-

ga, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini! (Mt 10,28) 

 Po: B. Rustja, Zgodbe za pogum 
 

Kadar rečemo komu »Bodi pogumen«, mu hkrati rečemo »Nisi sam!« (Phil Bosmans)



27. junij 
EMA KRŠKA 

 

Trdnega dokaza, kdaj se je Ema rodila in 
kakšnega rodu je bila – nemškega ali slo-
venskega – nimamo. Po starem izročilu naj 
bi se Ema rodila leta 983 na gradu Pilštajn 
na Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega 
rodu, se je počutila domačo med preprosti-
mi in revnimi. Mlado Emo so starši poslali 
na nemški dvor, da se nauči uglajenega ve-
denja in se primemo izobrazi. Ob cesarju 
Henriku II. in cesarici Kunigundi, ki ju Cer-
kev časti kot svetnika, je tudi sama rasla v 
veri in svetosti. Na dvoru je Ema srečala Vi-
ljema, mejnega grofa, s katerim sta se nato 
poročila in postala upravitelja precejšnjega 
dela sedanjega slovenskega ozemlja. Bila 
sta blaga in ljudem naklonjena zemljiška 
gospoda. Ko je Ema izgubila moža, se je 
odrekla vsemu in je začela velikodušno raz-
deljevati svoje imetje v korist ljudstva in 
Cerkve. Njeno največje delo je bil samostan 
benediktink v Krki na Koroškem, ki je postal 
sedež novoustanovljene škofije (od leta 
1786 ima sedež v Celovcu, še vedno pa se 
imenuje krška). V tem samostanu je Ema 
preživela zadnja leta svojega življenja. Re-
dovnica sicer ni postala, pač pa je živela v 
redovniški skupnosti in se udeleževala moli-
tev. Umrla je najbrž po letu 1045. 
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V berilu 12. nedelje med letom poslušamo 
preroka Jeremija. Najbrž noben prerok ni to-
liko pretrpel kot prav Jeremija. Strah ga je 
bilo, ko je dobil nalogo oznanjati Božjo be-
sedo trdovratnemu in upornemu ljudstvu. 
Vendar je pogumno jemal nase življenje, ki 
je bilo polno nevarnosti in bojev. Podpirali 
sta ga vera in zaupanje v Boga. Kako pa je 
z nami? Smo podobni Jeremiju? 

 

Izročitev dneva srcu Jezusovemu 
 

Moj Bog, podarjam ti vsa dejanja, ki jih bom 
danes storila, v namene in v slavo presvete-
ga srca Jezusovega; 
vsak utrip srca, vse misli in najpreprostejša 
opravila želim posvetiti s tem, da jih pridružim 
njegovemu neskončnemu zasluženju, ter za-
dostiti za svoje napake tako, da jih vržem v 
ognjišče njegove usmiljene ljubezni. 
 

O, moj Bog, zase in za vse, ki so mi dragi, te 
prosim milosti, da bi popolnoma izpolnili tvojo 
sveto voljo, da bi iz ljubezni do tebe sprejeli 
veselje in bolečine tega minljivega življenja, 
zato da bi bili nekoč za vso večnost združeni 
v nebesih. 
Amen. 

Youcat – Molitvenik za mlade, sv. Terezija iz Lisieuxa 

 

Šolsko leto se počasi izteka. Jezus in 

Marija sta te spremljala skozi te dni. 

Verjetno si to kdaj začutil-a in se jima 

za to tudi zahvalil-a. V teh poletnih 

dneh pa ne pozabi nanju. Tudi v pro-

stih trenutkih sta vselej ob tebi. Najdi 

čas in ju obišči v bližnji Cerkvi, če pa 

te bo pot vodila naokoli, pa ju poišči 

tudi tam. Obcestno Božje znamenje ali 

kapelica znata biti zanimiv postanek na 

tvoji poti.  Izkoristi ga vsaj za pozdrav 

z znamenjem križa. 
A.K. 

 

Bog prebiva tam,  
kamor ga pustimo vstopiti. 

(Martin Buber) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

LEPOTICA – »V soboto sem spoznal 
dekle. Prava lepotica. Rekla mi je, da 
me bo poklicala takoj po službi. In pomi-
sli, klica še kar ni. Uboga revica dela že 
72 ur skupaj.« 

 


