
 

 
 

Nato je zvitek zvil,  

ga vrnil služabniku in sédel. 

Oči vseh v shodnici  

so bile uprte vanj.  

In začel jim je govoriti:  

»Danes se je to Pismo  

izpolnilo tako,  

kakor ste slišali.« 
 

(Lk 1,8–10) 
 

 

POSTAVA PO MERI SRCA 
 

   Pred kar nekaj leti je p. Miha Žužek ob odlomku 
Nehemijeve knjige, ki smo ga slišali kot prvo berilo, 
pogumno dejal: »Tudi mi živimo v težkih časih. Smo 
sicer še na svoji zemlji in v svoji deželi, toda duhov-
no izgnanstvo je vedno ostrejše. Podira se svet 
vrednot. Še pred nekaj desetletji se je vsaj na splo-
šno vedelo, kaj je prav in kaj ni, kaj se mora in kaj 
se ne sme. Danes si komaj kdo še upa povedati, kaj 
se mu zdi prav in kaj narobe. (V teh časih se to ka-
že tudi v boju zoper corona virus. S. Č.) Vsekakor 
pa je odgovor na to, kaj je prav in kaj narobe, odvi-
sen od tega, kam hočemo priti. Kar nas vodi k cilju, 
je prav. Cilj daje smisel življenju. Cilj in smisel – to 
je vrhovna vrednota, ob kateri se merijo vse druge.« 
   Stari katekizem z vprašanji in odgovori je mnogim 
rodovom Slovencev v dobi pred »ideološko sužnos-
tjo« posredoval versko znanje. V njem takoj na začetku naletimo na vprašanje 
»Čemu smo na svetu?«, ki mu sledi odgovor: »Na svetu smo zato, da bi živeli po 
Božji volji in se zveličali.« Preroki vabljivega, toda varljivega humanizma, so že 
pred veki začeli oznanjati, v našem času pa že na vse grlo razglašajo: »Na svetu 
smo zato, da sami sebe uresničimo in se otresemo vsakega gospodovanja nad se-
boj. Le tako bomo ustvarili raj na zelji. Ne potrebujemo nobenega Boga, ki je člove-
kov tekmec in duši njegovo svobodo!« Ti samozvani preroki so bili že večkrat po-
stavljeni na laž, a žal jim kljub temu še vedno mnogi verjamejo. 
   Veliko bolj po meri resničnega človeka, ustvarjenega po Božji podobi, a zaradi 
greha, usodno ranjenega, je beseda večno zanesljivega Preroka: »Gospodov duh 
je nad menoj … Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da naznanim jetnikom 
oproščenje in slepim pogled, da izpustim zatirane v prostost in oznanim leto Božje-
ga usmiljenja.« 
   Te besede so prepričljive predvsem zato, ker ne visijo v zraku, ampak na križu, 
oltarju ljubezni do konca, drevesu življenja in večnega upanja. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

3. NEDELJA 

MED LETOM 

Ned. Božje besede 

Zaroka           23.1. 
Marije in sv. Jožefa 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marija in Janez Perenič, Klenik 20, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Milka in Ivan Šestan, Palčje 47, obletna 

Ponedeljek      24.1. 
Sv.Franč išek Saleški 

Palčje 17,30 V dober namen 

Torek              25.1. 
Spreobrnjen. Ap. Pavla 

Klenik 17,30 +Ivanka Zakrajšek, Postojna 

Sreda            26.1. 
Sv.Timotej in Tit, škof 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           27.1. 
Sv.Angela Merici, ust. 

Juršče 

Zagorje 
16h V dober namen 

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                28.1. 

Sv.Tomaž Akvinski,c.u 
Zagorje 17,30 +Rafael Škrlj, Drskovče 2, dar. Drskovče 7 

 +Franc in Marija Možina, Drskovče 7, obletna 

Sobota            29.1. 
Sv. Konstancij, škof 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 V čast Materi Božji v zahvalo, Parje 14 

   +Franc Česnik, Zagorje 8, obletna 

4. NEDELJA 

MED LETOM 

                     30.1. 
Sv.Martina, mučenka 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Boža Grlj, Klenik 86, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
 

- Smo v TEDNU MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV, ki se zaključi v torek, 
25.1. na praznik Spreobrnitve apostola Pavla. Vztrajajmo v tej molitvi tudi po kon-
cu tega tedna, da bomo izprosili to veliko milost za vse kristjane. 
- VEROUK: Če so veroučenci okuženi ali v karanteni, sporočite katehistinjam ali 
katehetu, da bomo vedeli, kako ukrepati z veroukom! 
- KONČUJE SE MESEC VERSKEGA TISKA. Radi ga prebirajmo. Končujejo se s 
koncem januarja tudi ugodnejše naročnine. Tisti, ki še  niste poravnali za letošnje 
leto, storite to še ta teden! 
- BOŽIČNICA NA SPLETU: Ker letos ni bilo mogoče zaradi covida pripraviti obi-
čajne dekanijske božičnice, smo jo v naši dekaniji pripravili po spletu. Vabimo 

vas, da si jo ogledate in ji prisluhnete na spletu https://zbor.zvonik.si/ 
- OGLAS: Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljub-
ljani vabita na DAN ODPRTIH VRAT NA DALJAVO v soboto 29. januarja 2022, 
ob 9. uri. Dobrodošli mladi, starši in vsi, ki vas zanima življenje naše katoliške iz-
obraževalne ustanove. Vse podrobnejše informacije najdete na spletni strani gim-
nazije: stanislav.si 
- MAVRICA PRAZNUJE 50-LETNICO IZHAJANJA. Ob tem jubileju brezplačno 
podarja vsem otrokom 1 izvod Mavrice, Mavrični zabavnik in frisbi. V ta namen si 
lahko vzamete naročilnico na mizici za tisk ali pokličete na telefon 01/360 28 28 
ali pišete na narocila@druzina.si. Posebna ponudba velja ob praznovanju 50-
letnice oziroma do porabe zaloge! 

https://zbor.zvonik.si/
mailto:narocila@druzina.si


 
 

TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

Luka je edini evangelist, ki govori o sa-

mem sebi. V svojem predgovoru nastopa 

kot pisec zgodovine, ki se skrbno ukvarja 

z vsemi izročili in bi rad od začetka pa 

naprej vse natanko popisal. Predgovor je 

podoben predgovorom helenističnih pi-

sateljev. Luka ima močno ambicijo, da bi 

napisal uspešnico. Njegova knjiga naj 

pride na knjižni trg. Zato jo posveča neki 

vzvišeni in premožni osebnosti, »zelo 

spoštovanemu Teófilu«. Ta naj kot za-

ložnik skrbi za objavo in razširitev.  

Svoje knjige o Jezusu Luka ne imenuje 

»evangelij«, temveč »pripoved«. Pripo-

vedovati hoče Jezusovo zgodovino; ven-

dar ne le posameznih dejstev, temveč ve-

dno kot že razloženo zgodovino. Dejstva 

imajo za nas določen pomen šele, ko so 

razložena. Luka je razložil Jezusovo 

zgodovino kot zgodovino odrešenja in 

ozdravljenja človeka. V Jezusovi zgodo-

vini se Bog razodeva kot rešujoči Bog. 

Kar se je zgodilo takrat, je naš svet odlo-

čilno spremenilo. Če se mi spoprimemo z 

Jezusovo zgodovino, bo ta spremenila 

tudi nas. 

Luka hoče kot pisatelj nuditi svoj lastni 

prispevek, da bi Jezusa človeka naredil 

razumljivejšega: »Ker so že mnogi posku-

šali urediti poročilo o dogodkih, ki so se 

dopolnili med nami, kakor so nam jih izro-

čili tisti, ki so bili od začetka očividci in slu-

žabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem 

od začetka vse natančno poizvedel, tebi, 

spoštovani Teófil, to po vrsti popisati, da 

spoznaš zanesljivost naukov, v katerih si bil 

poučen« (Lk 1,1–4). Luka očitno ni zado-

voljen s poskusi svojih predhodnikov. 

Pogreša začetek njihovih pripovedi in 

učinek v zgodovini. Pogreša pa tudi do-

bro zgradbo, ki postavlja vse na pravo 

mesto, in stil, ki se ozira na čustvovanje 

bralca. Po eni strani se uvršča med tiste, 

ki so pisali pred njim. Toda po drugi 

strani se od njih odmika. To nam govori 

o samozavesti krščanskega avtorja, ki 

ustvarja svoje samostojno literarno delo. 

S svojim tankočutnim pripovedovanjem 

Jezusovih dejanj pridobi bralca. Njegova 

knjiga je kakor reklamna brošura za Je-

zusa in njegovo sporočilo. Pri tem se ne 

omejuje na Jezusovo življenje, temveč 

vključuje tudi učinek Jezusovega delova-

nja v zgodovini Cerkve. 
Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka 

 

Dobri Bog, 
   Danes, ko obhajamo nedeljo Božje besede, bi se ti 
radi zahvalili za vse, ki so jo zapisali v knjigo vseh 
knjig, pa tudi za vse, ki jo še danes širijo med nas. 
Naj moč Svetega Duha, ki deluje po njej,  v naša živ-
ljenja prinaša upanje in zaupanje. Naj bomo tudi mi 
dejavni pričevalci te Besede v našem vsakdanu. Naj 
jo vsakdo, ki se srečuje z nami, v naših dejanjih in 
načinu življenja prepozna.  
   Vzpodbujaj mlade, da začutijo moč, ki se skriva v 

Svetem pismu. V družinah pa ob svoji živi Besedi zberi člane, kakor so se v tvojih 
časih zbirali pismouki v shodnici. Naj bo Sveto pismo knjiga, iz katere bomo sle-
herni dan črpali moč in vzpodbude, da postajamo vse bolj tvoji. 
Amen.                        AK 



27. januar 
ANGELA MERICI 

 

Uršulinke so redovnice, katerih temeljno 
poslanstvo je evangeljsko življenje sredi 
sveta in skrb za vzgojo ženske mladine. Nji-
hova ustanoviteljica ni sveta Uršula, temveč 
Angela Merici, ki se je rodila 1474 kmečkim 
staršem v severni Italiji. Že v mladosti je 
vneto iskala Boga. Kot dekle je imela neko 
prikazen sprevoda mladih devic. Med njimi 
je zagledala tudi svojo pred nedavnim umrlo 
sestro, ki ji je sporočila, da jo Bog kliče, naj 
ustanovi družbo devic, ki bo hitro rasla. Te-
mu klicu je ostala zvesta. V mestu Brescia, 
kjer je živela od leta 1516, se je več požr-
tvovalnih ljudi združilo v gibanje »Božja lju-
bezen« in je veliko pripomoglo, da je mesto 
postalo središče živahnega verskega življe-
nja. Angela je kmalu postala njihova vodite-
ljica. Družba se je redno sestajala pri maši 
in skupnih molitvah. Po letu 1530 je Angela 
zbrala svojo skupino dvanajstih sodelavk, 
ob katerih se je izbistrila njena zamisel 
skupnosti, ki živi apostolsko življenje med 
svetom. Družbi je dala ime po mučenki sv. 
Uršuli, ki so jo tedaj zelo častili, in po njej se 
članice tega reda imenujejo uršulinke. S 
svojo ustanovo je želela doseči čim večje 
število deklet, ki so prihajale k njim na pouk, 
krati pa so uršulinke delale v vseh bolnišni-
cah in šolah. Redovno skupnost je vodila 
vse do smrti 27. januarja 1540. 
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SPREMINJANJE SVETA 
 

Vsepovsod, kjer so ljudje odločeni postati no-
vi ljudje, raste nov svet. Analizirati težave ni 
dovolj. Priti morajo novi ljudje. 
Z novim gledanjem, z novo naravnanostjo. 
Ljudje, ki ne mislijo več samo nase, ki nočejo 
več živeti na stroške drugih ljudi, ampak se 
ponudijo na razpolago.  
Novi svet ne nastane iz lepega sna o novih 
strukturah, iz iluzije o nebeških časih, ampak 
iz trdne volje, da se bo živelo drugače, dru-
gače skupaj živelo. 
Večina ljudi hoče spremeniti svet. Samo ne 
samih sebe. Ostali se morajo spremeniti. Tisti 
tam zgoraj, rečejo tisti spodaj. Tisti tam spo-
daj, rečejo tisti zgoraj. Moški, rečejo ženske. 
Ženske, rečejo moški. Začnemo groziti in 
ustvarjati pritisk. Tako težko dojemamo, da 
nihče nima pravice drugih prisiliti k spre-
membi. Samo prepričanje, samo razumeva-
nje, samo prijateljstvo lahko pripeljejo do 
spremembe. Kdor hoče ljudi spremeniti z na-
siljem, je diktator. 
Človek je edino bitje, ki zmore samega sebe 
spremeniti. Samo tako spremeni način skup-
nega človeškega življenja. Družbene struktu-
re se same ne morejo spremeniti. Ljudje so 
jih naredili, jih ohranjali in nosili. Če se ljudje 
ne spremenijo, se ne spremeni nič. 
Ljubiti pomeni: zgraditi hišo za svoje soljudi, 
kot da je vsak, ki naj bi v njej stanoval, zate 
najljubši. Ljubiti pomeni: ljudem in rečem 
vdihniti sapo, ki prihaja iz lastnega srca, in jih 
tako oživeti. 

P. Bosmans, V tebi je sreča 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

VODNJAK ŽELJA – Romantični večer je in 
zakonski par stoji pri vodnjaku želja. Mož se 
nagne čez rob, vrže kovanec v vodo in si po 
tihem nekaj zaželi. Potem se nad vodnjak 
skloni tudi žena (sicer bolj močno) in pade v 
vodnjak. Nato mož reče:  »Pa to je neverjet-
no. To dejansko deluje.« 

 
 

Gospod daje modrost,  
iz njegovih ust prihajata  
spoznanje in razumnost.  

Iskrenim pripravlja uspeh,  
ščit je tem,  

ki hodijo v popolnosti. 
(Prg 2,7) 

 
 
 


