
 

 
 

Ko je šel ob  

Galilejskem jezeru,  

je zagledal Simona in An-

dreja, Simonovega brata, 

ki sta metala mrežo v jezero; 

bila sta namreč ribiča.  

Jezus jima je rekel:  

»Hodita za menoj in narédil 

vaju bom za ribiča ljudi!« 

Takoj sta pustila mreže  

in šla za njim.  

Ko je šel malo naprej,  

je zagledal Jakoba, 

Zebedêjevega sina,  

in njegovega brata Janeza, 

ki sta bila tudi v čolnu  

in popravljala mreže.  

Takoj ju je poklical.  

In pustila sta očeta Zebedêja 

z najemniki v čolnu  

ter odšla za njim. 
 

(Mr 1,16–20) 
 

 

RAZŠIRIMO SVOJA SRCA 

 

 Sporočilo Jonove knjige, iz katere smo danes brali 
prvo berilo in je nastala v 5. stoletju pred Kristusom, je: 
Bog skrbi za vse ljudi, vsi so mu enako pri srcu. 
 Kristjani smo pogosto zelo podobni Jonu: Mislimo si 
namreč, da imamo mi, ki smo tako »pridni«, nebesa 
»rezervirana«. Ljudje, ki se zdaj za Boga ne zmenijo, 
jih ne zaslužijo. Jezus je pri oznanjevanju blagovesti 
neštetokrat poudarjal, da smo vsi grešniki in zato vsi 
potrebni – in če smo skesani, tudi vredni – Božjega 
usmiljenja in odpuščanja. Bratoma Jakobu in Janezu, 
ki sta na negostoljubno samarijsko vas hotela priklicati 
ogenj z neba, je dejal, da ne vesta, kakšnega duha sta. 
»Sin človekov ni prišel na svet zato, da bi svet obsojal, 
ampak zato, da ga odreši.« 
 Jezus hoče vzbuditi v nas pravega duha: ta pa je v 
tem, da se čutimo eno z grešnim svetom, da ne pome-
tamo toliko pred sosedovim, ampak bolj pred svojim 
lastnim pragom. Če smo kristjani, bodimo kristjani s 
celim srcem. Kakšen mora biti človek, ustvarjen po 
Božji podobi, nam kaže Kristus s svojim zgledom. Pri-
padnost Kristusu je za nas obveznost, da postajamo 
vedno bolj polni njegovega duha: duha iskrene, spoš-
tljive ljubezni, dobrote, razumevanja, širine. Sami do-
bro vemo, kako malo krščanski smo velikokrat, kako 
ozki smo, sebični, zaverovani v svoj mali svet, v svojo 
komodnost. Prav zaradi tega nismo uspešni Kristusovi 
apostoli, pričevalci njegovega nauka, ki se imenuje 
blagovest odrešenja in osvobojenja za vse ljudi. Zaradi 
takih kristjanov, kot smo mi, prihaja do sporov in ločitev 
v manjšem in večjem obsegu. Zaradi tega je v prete-
klosti prišlo do ločitev med krščanskimi Cerkvami. Mo-
limo zatorej za edinost vseh, ki nosijo ime po Kristusu. Moramo pa se potruditi, da moli-
tvam pridružimo tudi iskreno prizadevanje, da se vsak dan spreobračamo, da vsak dan 
uravnamo svojo pot po Kristusovi smeri, da mu sledimo kot zvesti apostoli. 

Po: S. Čuk 

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

3. nedelja med letom             24.1.2021 Leto XIX., 4 (1004) 



 
 

Svete maše: 

3. NEDELJA 

MED LETOM 

                     24.1. 
Sv. Frančišek Saleški 

Trnje 

Zagorje 
9h +Evgen Vodopivec,Klenik 62, dar. Marija in David V. 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      25.1. 
Spreobrnitev ap.Pavla 

Zagorje 
17,30 +i Česnik, Zagorje 62, obletna  

– Sklep tedna molitve za edinost kristjanov 

Torek              26.1. 
Sv.Timotej in Tit, škofa 

Trnje 17h +Jožef, Ignacij in Ivanka Rebec, Klenik 32, obletna 

Sreda             27.1. 
Sv.Angela Merici, red. 

Zagorje   7h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

Četrtek           28.1. 
Sv.Tomaž Akvinski,c.u. 

Juršče 

Zagorje 
16h +Dušan Bizjak, Juršče 15, 30. dan 

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             29.1. 
Sv. Valerij, škof 

Zagorje 
17,30 +Albert Ludvik in Julija Kljun, Drskovče 28, obet. 

 +Darinka Lenassi, Postojna, dar. Drskovče 7 

Sobota            30.1. 
Sv. Martina, mučenka 

Zagorje 
17,30 +Janez Česnik, Zagorje 21, obletna 

 +Franc Česnik, Zagorje 8, obletna 

4. NEDELJA 

MED LETOM 

                     31.1. 
Sv. Janez Bosko, duh. 

Trnje 

Zagorje 

 

  9h +Boža Grlj, Klenik 86, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

 
- NEDELJA BOŽJE BESEDE je danes. Do predlanskim smo jo kot Svetopisem-
sko nedeljo v Sloveniji obhajali zadnjo nedeljo v januarju. Lansko leto pa je papež 
Frančišek za vso Cerkev določil 4. nedeljo v januarju, to je danes. Vzemimo vsaj 
danes s knjižne police Sveto pismo v roke in preberimo eno stran kjer koli se nam 
odpre. Pomislimo, kaj nam Bog govori prav po tem odlomku. 
- TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV sklenemo jutri. To pa naj ne 
pomeni, da nam eno leto ni treba več moliti za ta namen. Jezusova prošnja pri 
zadnji večerji: »Oče, daj da bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da 
bodo tudi oni v nama eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal.« se še ni v pol-
nosti uresničila. Zato še naprej vztrajno molimo z Jezusom, da bi vsi Njegovi 
učenci bili edini v ljubezni in isti veri. 
- Izteka se mesec januar – MESEC VERSKEGA TISKA. Ker so zimski večeri 
dolgi, jih zapolnimo ne le z gledanjem TV, na računalnik, tablico ali pametni tele-
fon, ampak tudi z branjem verskega tiska: Družine, Ognjišča, Misijonskih obzorji, 
Mavrice, #najst in drugih. To nas bo okrepilo tudi za življenje v času koronavirusa. 
Vzemimo si tudi čas za skupno molitev. 
 Naj vas tudi spomnim, da se izteka čas za poravnavo naročnin. Morda še niste 
ugotovili, koliko je naročnina za letos. Podatki so tukaj: Družina 130.- €, Ognjišče 
33,50 € in Misijonska obzorja 10.- €, prednaročilo za Mohorjeve knjige 49.- €. 
- MILOŠČINE (ŠKRABCE) med epidemijo ne pobirajo. Zato je na mizici za tisk v 
Zagorju košarica za vaše darove za cerkvene potrebe, v Trnju je za iste namene 
škrabca pri zadnji klopi. Priporočamo se za vaše darove, ker drugih dohodkov 
cerkve nimajo. 



 
 

Preteklo leto 2020 je bilo v trnjski župniji skupaj 13.894,00 € prihodkov in 
14.405,00 € izdatkov; v zagorski pa 4.935,00 € prihodkov in 3.314,00 € izdatkov. - 
Poleg tega smo za MIVA darovali v Trnju 756,00 € in v Zagorju 371,00 €; za misi-
jonsko nedeljo smo darovali v Trnju 99,00 €, v Zagorju pa 77,00 €. Otroci so da-
rovali v adventni akciji »Otroci za otroke v misijonih« v Trnju 183,00 € in v Zagorju 
77,00 €. V trikraljevski akciji pa smo zbrali za naše misijonarje v trnjski župniji 
960,00 € in v zagorski 680,00 €.  

Za vse vaše darove tako za domače cerkvene potrebe kakor tudi za misijonske 
se vam iskreno zahvaljujem! Prav tako se zahvaljujem tudi za vse vaše darove za 
župnika in mežnarice ter mežnarja. Vsem naj Gospod bogato povrne s svojimi 
darovi! 
- SLOVENSKA KARITAS nas prosi, da bi pomagali hudo prizadetim prebivalcem 
v Petrinji na Hrvaškem. Mnogi so ob potresu izgubili vse. Kdor želi pomagati z 
denarnim prispevkom, naj si vzame položnico na mizici za tisk. 
- DNEVI ODPRTIH VRAT: Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v 
Šentvidu v Ljubljani vabita na DNEVE ODPRTIH VRAT od 30.januarja do 11. 
februarja 2021. Zaradi epidemije bodo vsi dogodki potekali preko spleta na  na-
slovu vpis.stanislav.si. 
 Škofijska gimnazija v Vipavi še ni objavila podobnega vabila. 
 

SVETO PISMO 
 

Ko bi govoril vse jezike sveta, Svetega 

pisma pa ne bi živel, nisem nič. 

Ko bi imel vse znanje, a se ne bi napajal iz 

svetopisemske resnice, sem nekoristen. 

Nimam kaj svetovati, moje besede bi izpu-

htele v praznino pozabe. 

Sveto pismo je sidro človeškega razuma, 

ogenj srčnosti in domovanje ljubezni. 

Nobena knjiga, ki je bila kdajkoli napisana, 

kjerkoli in od kogarkoli, se ne more z njo 

meriti. 

Običajno ustvarja avtor svojo zgodbo tako, 

da bi jo čim prej predstavil bralcem. 

Sveto pismo pa je nastajalo skoraj 1500 let. 

Kakor da večna beseda, ko se zliva v zgo-

dovino sveta, ne prenaša hitenja. Zvezki 

Stare zaveze, 46 po številu, so se zlagali 

večino tega časa. Knjige Nove zaveze, 27 

po številu, pa so se rojevale skozi eno sto-

letje. 

Vsebine Mojzesovih knjig, prvih v Svetem 

pismu, sprva niso zapisovali. Učitelji, nav-

dihnjeni od Svetega Duha, so jih stoletja 

ustno izročali naslednjim rodovom. 

Kakšna kolektivna pamet in volja, da je 

sleherna Božja beseda ostala živa! 

Kakšna ljubezen do nebeškega dvora in 

njegove trajne govorice! 

Sveto pismo je knjiga o Bogu in človeku. 

Je večplastno pričevanje, ki vedno znova 

preseneča z novimi vsebinskimi odkritji. 

Ljudje, ki so posebej blizu Jezusu, se zmo-

rejo spustiti v njegova najgloblja spozna-

nja. 

Ni življenjske zgodbe, ki je Sveto pismo ne 

bi vsebovalo. Knjiga knjig je večno mlada, 

večno aktualna, večno resnična. Drugače 

biti ne more. 

Ko je namreč avtor dela Sveti Duh, se po-

nižno srce prikloni nedosegljivemu Učite-

lju. 

Človek izroča svojo majhnost Bogu, da bi 

se ga dotaknila živa beseda. 

Gorečnost Svetega pisma. Sporočilo Božje 

ustave, ki je življenje. 
Po: Peter Millonig, Zasidran v veri 

 



29. januar 
JULIJAN UBOGI (DOBRI GOSTITELJ) 

 

Pri tem svetniku gre bolj za legendarno iz-
ročilo kot za resnično osebnost. Krščanska 
različica njegove življenjske zgodbe nima ni-
ti točnega kraja in časa nastanka. Postavlja-
jo jo v različne romanske dežele, od Španije 
do Neaplja. Mladi Julijan je na lovu zasledo-
val jelena, ki je nenadoma spregovoril: »Ka-
ko da me hočeš ubiti ti, ki si vzel življenje 
tistim, ki so ti ga dali?« V strahu, da se ta 
napoved uresniči, se je Julijan umaknil z 
doma na tuje. Stopil je v službo pri bogatem 
posestniku, si prislužil lastno domačijo in se 
oženil. Oče in mati sta ga neutrudno iskala 
in kočno prišla do njegovega samotnega 
doma. Julijan je bil takrat odsoten, zato ju je 
sprejela njegova žena. Ko je zvedela, kdo 
sta tujca, ju je pogostila in jima prepustila 
lastno posteljo. Zjutraj je žena odšla v cer-
kev. Ko se je Julijan vrnil in našel v ženini 
postelji tuji osebi, si je predstavljal najhujše 
in v navalu razburjenja oba zabodel. Tedaj 
se je vrnila žena, ki mu je povedala, da je 
pravkar umoril lastne starše. Napoved jele-
na se je torej uresničila. Oba z ženo sta za-
pustila kraj nesreče in odšla v Rim k papežu 
po odvezo, nato pa se naselila ob deroči re-
ki in tam za pokoro zastonj prevažala reve-
že, posebej romarje, in jih gostila pod svojo 
streho. Upodabljajo ga s čolnom v eni in z 
veslom v drugi roki.  

 

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 

www.ztz.rkc.si 

 
 

 
 

 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
NE SAMO ROKO – Študent medicine po uri 
počaka profesorja patologije: »Gospod pro-
fesor, prosil bi vas za roko vaše hčere.« – 
Profesor na to ves razburjen: »Ne, tega pa 
nikakor ne. Ali vzamete celo dekle, ali pa iz 
tega ne bo nič!« 

 

Jonu ni ostalo drugega, kot da se na-

poti v Ninive. Da je šel z nevoljo, je 

razbrati iz načina, kako je pridigal. Ni 

spodbujal k spreobrnitvi, pretil je s 

kaznijo. Potihoma se je že veselil uni-

čenja pregrešnega meta. 

A glej, Ninivljani se spreobračajo in 

delajo pokoro. Jona bo za pričakovano 

veselje prikrajšan. Vedi, Jona, da ima 

Bog rad vse ljudi! Vedi, da ne poznaš 

ne Božje ljubezni ne njegovih načrtov! 

Ali je tvoje srce hudobno, ker je Bog  

dober? 

Ninive so tri dni hoda veliko mesto. 

Predstavljajo ves širni in v poganstvo 

pogreznjeni svet. V njem je mnogo več 

dobrih ljudi, kot si more predstavljati 

Jona in vsakdo, ki se po njem zgleduje. 
Po: F. Cerar 

 

ČAS ZA SREČO 
To leto naj bo najsrečnejše v tvojem življenju. 
Vzemi si čas za srečo.  
Ti si spremenljiv čudež tega sveta. 
Enkraten si, edinstven, nezamenljiv. 
Ali to veš?  
Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš, pre-
senečen nad seboj in nad vsemi ljudmi okoli 
sebe? 
Čas ni hitra cesta med zibko in grobom, am-
pak prostor, kjer nas greje sonce.  
Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti, 
ampak je vsako leto, tudi to  novo leto, za-
stonjski dar iz Božje roke. 
Mirno si vzemi čas za srečo. 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 

Bodimo sejalci veselja!  
Smehljaj ustvarja med ljudmi vezi,  

postavlja mostove,  
ustvarja domačnost,  

to je: človeško skupnost  
spreminja v veliko družino. 

(Leon-Joseph- Suenens) 

 


