
 

 
 

In spet je poklical k sebi  

množico in ji govóril: »Po-

slušajte me vsi in doumite!  

Nič ni zunaj človeka,  

kar bi ga moglo omadeževati, 

če pride vanj,  

ampak ga omadežuje to,  

kar pride iz človeka.  

Od znotraj namreč,  

iz človekovega srca,  

prihajajo hudobne misli,  

nečistovanja, tatvine, umori, 

prešuštva, pohlepi, hudobije, 

zvijača, razuzdánost,  

nevoščljivost, bogokletje,  

napuh, nespamet.  

Vse te hudobije  

prihajajo od znotraj  

in omadežujejo človeka.« 
 

(Mr 7,14–15.21–23) 
 

 

POSLUŠAJTE IN DOUMITE 
 

Kot beremo v današnjem prvem berilu, je Mojzes tr-
dno zagovarjal izpolnjevanje vseh Božjih zapovedi in 
navodil, a je prav tako poudarjal, kako blizu je Bog lju-
dem. Izpostavil je modrost, ki je značilnost pozornih ljudi. 
Upoštevanje Božjih zapovedi prinaša mir in ne bolečine. 

Drugo berilo pa nam odgovarja na vprašanji, kdo smo 
in kako naj živimo. Poudari, da smo Božji otroci – naša 
dejanja so prvi sadovi njegovega stvarjenja. Božja be-
seda je vsajena v naših srcih. 

V današnjem evangeljskem odlomku se Jezus sooči 
s farizeji. Odločno jim spregovori, saj je sit tega, da so 
tako privrženi človeškim predmetom zaznavanja. Dovolj 
ima njihovega vztrajanja, da čistijo zunanjost namesto 
svoje notranjosti. Ko svari njih, spregovori tudi nam. Je-
zus nas tako uči, da nam bo, če se osredotočimo na 
ljubezen do Boga, dobro v srcu in v duši. 

Kako naj torej ljubimo Boga? Najprej moramo prisluh-
niti Duhu, ki je v nas, in izključiti zunanje vplive. Da bi to 
lahko storili, moramo nameniti čas molitvi. Vztrajati mo-
ramo. Če bomo tako delali, bo vse drugo steklo samo. 
Bog nas bo blagoslovil z milostjo od zgoraj. Prepričani v 
Božjo ljubezen do nas bomo zaživeli v večji ponižnosti 
in zaupanju do drugih. Naša srca, ki se tako zlahka na-
polnijo s pohlepom, obrekovanjem in napuhom, bodo 
počasi očiščena. 

Človeško srce najbolj hrepeni po božanskem odnosu. 
Ko enkrat vstopimo v ta odnos, se naučimo, kako re-
snično ljubiti. 

Vse lepo in prav, a kako naj molimo zdaj, ta trenutek? V pomoč so nam današnji sveto-
pisemski odlomki. 

Z Mojzesom recimo: “Gospod, vem, da živim v tvoji deželi.” 
In nato še z Janezom recimo: “Dopustil bom, da tvoji zakoni ohranjajo moje srce in vodi-

jo moja dejanja.” 
Če bo vaš odnos z Bogom lep, boste lahko iskreni in ljubeči do sebe in do drugih.  

 

Po: K. Johnson

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

21. nedelja med letom            22.8.2021 Leto XIX., 32 (1032) 



 
 

Svete maše: 

21. NEDELJA 

MED LETOM 

                    22.8. 
Devica Marija Kraljica 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nada Mezgec, Trnje 1, zadušna 

10,30 V čast sv. Heleni za vse župljane obeh župnij 

16h Večernice v čast sv. Heleni 

17h Za bolnike in starejše, dar. župnijska Karitas 

Ponedeljek     23.8. 
Sv. Roza iz Lime, red. 

Brdo 
Palčje 

18h +Kristina in Rafael Penko, Kilovče 7 
20h V čast Materi Božji v zahvalo, Palčje 48 

Torek              24.8. 
Sv. Jernej, apostol 

Klenik 20h +Joža Dekleva, Klenik 4/b, obletna 

Sreda             25.8. 
Sv.Ludvik IX., Fr. Kralj 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           26.8. 
Sv. Zeferin, papež 

Juršče 

Zagorje 
19h +Veronika in vsi +i Grželj, Juršče 60, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek              27.8. 

Sv.Monika, žena Zagorje 20h +i Vadnjal, Zagorje 89 

Sobota            28.8. 
Sv .Avguštin, škof 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +Lucijan Štembergar, Vrbica 1/c, dar. Z.16, zadušna 

22. NEDELJA 

MED LETOM 

                     29.8. 
Mučeništvo Janeza Kr 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Trnje 
Trnje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nada Mezgec, Trnje 1, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
16h Krst Jakoba Kordiš, Klenik 86 
17h Za bolnike in starejše, dar. župnijska Karitas 

 

- SESTANEK ZA VSE STARŠE VEROUČENCEV ZAGORJA bo v torek, 24.8. ob 
18h v župnijski cerkvi: Vpis otrok v 1. razred, razdelitev liturgičnih zvezkov in de-
lovnih zvezkov. Lepo vabljeni vsi starši! 
Cena liturgičnega zvezka je 2,50 €, Delovni zvezki: za 1., 2. in za 3. razred so po 
11 €. Za 6. razred je delovni zvezek Radi živimo 17 €.  
SESTANEK V TRNJU bo naslednji teden. 
- SREČANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH ŽUPLJANOV trnjske župnije bo v 
nedeljo, 29. avg. ob17h s sv. mašo. Pol ure pred njo in med njo bo priložnost za 
sv. spoved. Med sv. mašo boste bolniki in ostareli lahko prejeli tudi zakrament 
bolniškega maziljenja. Domače ali sosede ali prijatelje prosim, da jim omogočite 
udeležbo. Lepo vabljeni 
- SV. JERNEJ (ali NATANAEL), APOSTOL goduje v torek. Jezus ga je označil 
kot pravega Izraelca, v katerem ni zvijače. Lep zgled za vsakega kristjana! 
- SV. AVGUŠTIN, eden od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev, goduje v 
soboto. Dan prej je god njegove matere MONIKE, ki mu je z jokom in molitvijo iz-
prosila spreobrnjenje. Neki škof ji je dejal: »Nemogoče je, da bi se otrok tolikšnih 
solz pogubil.« 
V nedeljo pa bo spomin MUČENIŠTVA JANEZA KRSTNIKA. O njem pravi 
mašna prošnja, da je bil glasnik rojstva in smrti Božjega Sina Jezusa Kristusa. Ži-
vljenje je daroval kot mučenec za resnico in pravico. 
- ZDRUŽENJE slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je prostovoljna nacio-
nalna mladinska organizacija s statusom društva v javnem interesu v mladinskem  



 

 
sektorju ter na področju vzgoje in izobraževanja. S 5300 člani so med največjimi 
mladinskimi organizacijami v državi, s 1000 prostovoljci in velikim številom pro-
stovoljskih ur so tudi med največjimi prostovoljskimi organizacijami. 
SLOVENSKI SKAVTI prosijo za pomoč pri gradnji skavtske hiše. Izteka se jim 
najemna pogodba za osrednje prostore društva, ki je zaradi spremembe  na-
membnosti s strani lastnika ne morejo podaljšati. Ob tem se jim ponuja velika pri-
ložnost izgradnje skavtske hiše v Ljubljani, ki bi odgovarjala njihovim potrebam. 
Gradnja skavtske hiše predstavlja za Zvezo slovenskih katoliških skavtinj in  
skavtov izredno velik finančni strošek, ki ga bodo brez naše pomoči zelo težko 
uresničili. Kako jim lahko pomagamo, imate napisano na letaku ZA SKAVTSKO 
HIŠO. Vzamete si ga lahko na mizici za tisk. 
 

Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežu-

je to, kar pride iz človeka.« (Mr 7,15) 
 

   Jezus zahteva, da zelo kritično preizku-

simo norme, po katerih uravnavamo svo-

je življenje.  

   Človekovo srce se je dolžno usmerjati 

po Boži volji. Čisto srce nas usposablja 

za neposredno srečanje z Bogom in za 

življenje v trajni povezanosti z njim. Ko 

Jezus našteva hudobije, ki lahko pridejo 

iz srca, na primerih pokaže, česa se mora 

srce osvoboditi, da bi kot čisto srce bilo 

pripravljeno za zrenje Boga. Naštete hu-

dobije (prešuštovanje, kraja, umor) se v 

veliki meri pokrivajo s prepovedmi v de-

setih Božjih zapovedih. Kot beremo v 

Markovem evangeliju, Jezus delno na-

šteje tudi drže (pohlep, nevoščljivost, 

zvijačnost), ki rodijo takšne prestopke. 

Napačne drže, ki jih Jezus našteje ob 

koncu, so neposredno povezane z odno-

som do Boga in tako s prvimi tremi za-

povedmi. Tako se v Jezusovem pouče-

vanju o tem, kaj je čisto in nečisto, obe-

nem srečamo s komentarjem desetih 

Božjih zapovedi. Preklinjanje je naspro-

tje slavljenja Boga in molitve. V napuhu 

človek meni, da Boga ne potrebuje, da 

lahko vse stori sam. Nespamet ne pome-

ni pomanjkanja intelektualnih sposobno-

sti, temveč pomanjkljivo pripravljenost, 

da bi spoznali in priznali Boga v njegovi 

resnični veličini in moči. Nespameten je, 

kdor Boga noče vzeti resno. Ta tudi ni 

pripravljen postaviti Božje zapovedi čez 

vse človeške besede in usmerjati svojih 

dejanj po Božji volji. 

   Vsega tega se mora naše srce osvobo-

diti, da bi ga mogel napolniti čut za Boga 

in hvaležno spoznanje, da smo od njega 

odvisni. 
Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo 

 

Otroška večerna meditacija 
 

Predstavljaj si veliko darilno škatlo. Ču-
dovita je. V mislih stopi do nje in poglej 
vanjo. Povsem prazna je.  

Pomisli, kaj te skrbi. Pomisli na prijate-
lje,  ki so te na igrišču zafrkavali. Znova si 
začutil tisti neprijetni občutek,  ki se pojavi, 
ko te zafrkavajo. V mislih primi ta občutek 

in ga  položi v darilo. Spusti ga iz rok in se 
odmakni stran. 
Spet pomisli, kaj te skrbi. Jutri greš k zo-
bozdravniku. Pomisli na občutek tesnobe,  
preden vstopiš,  in na skelečo bolečino. 
Primi svoj strah in ga položi v darilo. 

   



27. avgust 
MONIKA 

 

Bila je žena poganu in mati svetniku (sv. 
Avguštinu), kar bi lahko rekli tudi za marsi-
katero slovensko mater. Rodila se je okoli 
leta 311 v sedanji Alžiriji v krščanski družini. 
Poročila se je s poganom Patricijem. Mož je 
bil sicer dobrega srca, toda nagle jeze. Mo-
nika mu ni nikdar ugovarjala, dokler je bil je-
zen, temveč je vedno čakala, da se je umiril, 
in potem mu je povedala, kar je mislila. Ta-
ko se z možem nista nikdar sprla. To je lah-
ko zgled mnogim našim zakonom. Njun sin 
Avguštin je na materino veliko željo postal 
učitelj govorništva v Tagastu, Kartagini, nato 
pa v Rimu  in Milanu, kjer so ga posebej 
prevzeli govori škofa Ambrozija. V Milan je 
prišla za njim tudi mati in vdova Monika. 
Tudi ona je visoko cenila Ambrozijevo mo-
drost in pobožnost. Ko je Ambrozij srečal 
Avguština, mu je čestital, da ima tako mater. 
Ta je bila srečna in prekipevala od veselja, 
ko je videla, da se je Avguštinovo srce odpi-
ralo resnici, čeprav je v mladosti taval v krivi 
veri. V tej sreči je umrla leta 387, ko je do-
polnila šestinpetdeset let.   
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Spomni se Neže, ki te jezi. Zdi se ti, kot da ne 
zmoreš biti  z njo v isti sobi. Najraje bi zbežal 
stran. V darilu je še prostor. Počasi zagrabi  
svojo jezo in jo položi vanj. 

V mislih primi pokrov in darilo zapri. Sedaj pa 
primi to darilo in ga odnesi Jezusu na križ. On te 
čaka s široko razprtimi rokami. Veseli se tvo-
jega darila. Izročiš mu ga in rečeš: Jezus, to 
so moje skrbi. Hvala, dati jih lahko podarim. 
Predstavljaj si, da jih Jezus vzame in te ob-
jame.  Ti pa mirno zaspiš ob njem.  

Po: M. Pezdir Kofol, Zakajč 

 
 

 
 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
Kako se mora kristjan ravnati glede tuje-

ga lastništva? 
 

Kristjan se mora naučiti razlikovati 

upravičene želje od nesmiselnih in ne-

pravičnih ter osvojiti notranjo držo spoš-

tovanja tuje lastnine.  
(KKC 2534–2537, 2552) 
 

Iz pohlepa izhajajo lakomnost, tatvina, 

rop ter prevara, nasilje in nepravičnost, 

nevoščljivost, zavist in nezmerno hlepe-

nje po prilaščanju tujih dobrin. 
 

TI VSE USPEŠ IN V VSE PRODREŠ 
 

O Duh, ki v vse prodreš –  
v višine in globine  
in v vsak prepad. 
Vse gradiš in povezuješ. 
Po tebi dežujejo oblaki,  
ti uravnavaš gibanje vetrov.  
Ti hraniš vodo v trdem skalovju,  
po tebi tečejo potočki  
in zemlja rojeva novo zelenje. 
V daljave vodiš duha,  
ki pije iz tvojega vira. 
Vanj vlivaš modrost  
in z modrostjo veselje. 
Amen. 

Molitvenik za mlade, Hildegard von Bingen 

 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

RACE – Lovec kolegu: »Včeraj sem ustrelil 
kar 14 rac.« – Kolega: »Divjih?« – Lovec: 
»Ne. Divji je postal kmet, ki je bil njihov last-
nik.« 
 

POČITEK – »Slišala sem, da je tvoj oče na 
počitku v gorah,« je rekla soseda malemu Ja-
nezku. – Janezek: »Gospa soseda, narobe 
ste slišali. Z njim je tudi 
mama!« 
 

NEBO – Če bi Bog res želel, da bi bile žen-
ske pilotke, bi naredil nebo roza barve.  

 


