
 

 
 

Ko je sédel z njima za mizo, 

je vzel kruh, ga blagoslôvil, 

razlomil in jima ga dal.  

Tedaj so se jima odprle oči 

in sta ga spoznala.  

On pa je izginil izpred njiju. 

In rekla sta drug drugemu: 

»Ali ni najino srce  

gorelo v nama,  

ko nama je po poti govóril 

in razlagal Pisma?«  

Še tisto uro sta vstala  

in se vrnila v Jeruzalem  

ter našla zbrane enajstére 

in tiste, ki so bili z njimi. 
 

(Lk 24,30–33) 
 

 

MORALO SE JE TAKO ZGODITI 

 Razmišljanja učencev o dogajanju z Jezusom lah-
ko razumemo tudi kot podobo svoje notranje resnič-
nosti. Te besede bi iz naših ust morda zvenele tako: 
»Upali smo, da bo naše življenje uspelo, da bomo 
močni v besedah in dejanjih, da bomo doživeli 
uspeh, da bomo nekaj dosegli … Toda vsi načrti so 
padli v vodo: nismo uspeli, vse v nas se podira, vse je 
brezupno, vse skupaj nima več nobenega smisla …« 
 Jezus nam ne očita, ker tako razmišljamo. Poma-
ga nam le, da bi svoje življenje dojeli v luči Božje be-
sede. Ključ njegovega novega pogleda se glasi: 
»Mar ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v 
svojo slavo?« (Lk 24,26). Prevedeno v našo situacijo 
bi se ta misel glasila takole: »Mar ni bilo potrebno, da 
se je z menoj to zgodilo, da bo zame to dobro? Mar 
ni bilo potrebno, da vse to prestaneš, da se osvobo-
diš iluzij, ki si si jih ustvaril o svojem življenju, in da 
se razviješ v podobo, ki si jo je Bog ustvaril o tebi?« 
 Če si vedno znova ponavljamo to evangeljsko mi-
sel in jo projeciramo v svoje življenje ter z njo pogle-
dam na svoja razočaranja, ranjenosti v otroštvu, v 
šoli, na nesporazume in frustracije pri delu – prene-
ham s tarnanjem. Na svoje življenje pogledam z no-
vimi očmi: vse se je moralo tako zgoditi, vse je bilo dobro. Vse je služilo temu, da sem 
se razvil v osebnost, kakršno si je zamislil Bog. Po vseh izkušnjah v življenju me je 
Bog oblikoval in me zgradil takšnega, kakršnega si me je v začetku zamislil. Zame je ta 
Jezusova misel postala ključna, pomaga mi, da se spravim s svojim življenje. Ta misel 
nam pomaga, da na življenje pogledamo z novimi očmi. In nenadoma odkrijemo smisel 
sredi nesmisla, upanje sredi razočaranja, zaupanje sredi obupa. 
 Naj bo tudi nam v pomoč to vprašanje, ki ga Jezus danes postavlja svojim učen-
cem. Vprašaj se ob vsem, kar doživljaš, ali je tvoj zorni kot edina možnost.  

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 
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Svete maše: 

3. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     26.4. 
M.Mati dobrega sveta 

 

zasebno 
 

10h Za vse župljane obeh župnij 

 

Ponedeljek      27.4. 
Bl.Hozana Kotorska,d. 

zasebno 19h +Bogdan Pavlovič, Palčje 2, obletna 

Torek              28.4. 
Sv.Peter Chanel,d.m. 

zasebno 19h V zahvalo, Klenik 4/b 

Sreda             29.4. 
Sv.Katarina Sienska,d 

zasebno 
19h +Justina Margon, Trnje62, obletna 

 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

Četrtek           30.4. 
Sv. Jožef Cottolengo 

zasebno 19h +Olga Zadel, Juršče 2, 30.dan 

Petek             1.5. 
Sv, Jožef Delavec 

zasebno 19h V zahvalo, Pivka 

Sobota            2.5. 
Sv,Atanizij, šk., c.učit. 

zasebno 19h V zahvalo in priprošnjo, Parje 25 

4. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     3.5. 
Sv.Filip in Jakob, ap. 

 

zasebno 
 

10h Za vse župljane obeh župnij 

 

- Ta teden je prišla nova DRUŽINA, MAVRICA, #NAJST in OGNJIŠČE. V Za-
gorju je vse to na mizici za tisk, v trnjski fari pa ste vse to dobili na dom. 
- NEDELJSKE SV.MAŠE se še vedno lahko udeležujemo samo po radiu, TV ali 
facebook-u. Upamo, da se bo tudi to v doglednem času uredile… Res, da ni isto 
biti pri maši v cerkvi kot po elektronskih medijih. Je pa le bolje nekaj kot nič. Zato 
si v tem času vzemite vsaj ta »nekaj« in si na ta način obogatite Gospodov dan! 
To ne velja le za otroke, ampak tudi za odrasle! 
- PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA DELAVCA je uvod v MARIJIN MESEC MAJ, ko 
se kristjani radi zatekamo k naši nebeški Materi Mariji. Menim, da bomo imeli le-
tos še večji vzrok za to zaradi koronavirusa covid-19, da se k njej obračamo s 
prošnjo, da nas obvaruje tega nevidnega, a tako težkega zalezovalca, ki nam 
onemogoča tesnejše fizične medsebojne stike. Zato se tudi v cerkvah ne bomo 
mogli udeleževati šmarnične pobožnosti, dokler bo trajala karantena. Imamo pa 
možnost, da se povežemo med seboj prek elektronskih medijev. Gotovo se bomo 
lahko udeleževali tako odrasli kot otroci šmarnic po radiu Ognjišče. Kdaj bodo, še 
ne vem. Spremljajte napovednik in program. 
- Ta teden bi moral biti posvečen molitvi za nove duhovne poklice. A zaradi 
koronavirusa je prenesen na poznejši datum. 
- VEROUK: Mislim, da ste že vsi veroučenci prejeli nekaj napotkov za svoje na-
predovanje v poznanju naše katoliške vere. Slovenski katehetski urad je pripravil 

nekaj katehez, ki jih lahko najdete na tejle povezavi: https://bit.ly/3brS9oC  
- STARŠI! V liturgičnem zvezku označite za vsako nedeljo in praznik, če ste so-
delovali pri prenosu nedeljske ali praznične maše. Da ne bo ostal ta zvezek pra-
zen, bodo otroci za te nedelje dobili listke. 

https://bit.ly/3brS9oC


 
 

- ŠMARNICE: Tudi te bo letos krojil koronavirus covid-19. Dokler je prepoved zbi-
ranja v cerkvah, boste imeli šmarnice doma. Brali bomo iz šmarnične knjižice 
»Največji dar« avtorice Marjete Cerar. Dokler se ne bomo mogli zbirati v cerkvi, 
vam bom pošiljal za vsak dan fotokopije šmarnic v pdf obliki. Že danes vam poši-
ljam plakat v A4 formatu, ki si ga natisnite sami doma. Upodobljen je v nadaljeva-
nju teh Oznanil v elektronski obliki (Župnijska oznanila Trnje in Zagorje). Vsak 
dan v majniku boste otroci pobarvali del slike in potegnili črto od številke 1-
31 in na plakatu se bo izrisala kapelica naše Matere Marije. Za vsak dan boste 
dobili eno črko, ki jo vpišite čisto spodaj na oštevilčeno polje. Če boste ves me-
sec sodelovali pri šmarnicah, boste dobili zelo lepo prošnjo. Ta plakat boste ob 
koncu šmarnic pokazali katehistinji ali meni.  
POTEK ŠMARNIC V DRUŽINI: Zberemo se ob oltarčku z Marijino podobo. Če 
znamo in zmoremo zapojemo eno od Marijinih pesmi ali  jo poslušamo s CD-ja ali 
Googla. Se pokrižamo in preberemo zgodbo za tisti dan. Po branju molimo vsaj 
eno desetko rožnega venca in litanije Matere Božje. Ob koncu zapojemo še kako 
kitico Marijine pesmi ali ji prisluhnemo in se pokrižamo. 

 

DVA + EDEN NA POTI V EMAVS 
In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v 

vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev odda-
ljena od Jeruzalema. Lk 24,13 

 

Dva na poti v Emavs s potrtim srcem. 

Verjela sta v dogodivščino, pa se je vse končalo v temini nekega groba. 
 

»Mi pa smo upali, da  …« 
 

Prej sta hodila za čudovitim človekom,  

katerega besede in dejanja so bila nekaj novega  

in ki je obljubljal drugačno življenje.  

Dvignila sta pogled z zemlje, da bi občudovala neko novo obzorje. 
 

Toda vsega je bilo konec med zasmehovanjem množice  

v temini nekega groba. 

Zdaj se vrača običajno življenje, brez sanj, brez iluzij. 
 

Kolikokrat, Gospod, sem tudi jaz na poti v Emavs  

s potrtim srcem, ko v meni ni več ne sanj ne iluzij? 
 

V takih trenutkih, Gospod, se mi približaj in hodi z menoj.  

V takih trenutkih, Gospod, upočasni svoj čvrsti korak vstalega  

in ga uravnaj z mojo utrujenostjo. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

Križ je resnično v središču naše vere. Vendar pa samo tak križ,  
ki je že obsijan z zarjo velikonočnega jutra,  

z zmagoslavjem Kristusovega vstajenja. 
(Anton Strle) 



29. april 
KATARINA SIENSKA 

 

 
 

Rodila se je leta 1347 kot predzadnja od 
petindvajsetih otrok barvarja kož Jakoba 
Benincasa iz mesta Siena. Že z dvanajstimi 
leti je prišla v spor z domačimi, zlasti z ma-
terjo, ki je hotela, da si poišče moža, in se ni 
mogla sprijazniti s Katarinino namero, da se 
posveti Bogu. Ostrigla si je lase in s tem 
pokazala svojo trdno odločitev, da se za 
vedno daruje Bogu. S šestnajstimi leti je 
vstopila v tretji red sv. Dominika. Te tretje-
rednice niso bile redovnice, ki bi živele v 
samostanu, temveč pobožne žene, ki so se 
ravnale po določenih pravilih in so živele 
med ljudmi. Posvečale so se molitvi in do-
brodelnosti. Nosile so tudi posebno obleko. 
Umrla je 1380. 

 

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 

 
 

 

 
 
 

Vsak dan iščite Gospoda.  
Gospod hoče, da ste zares srečni.  
Bodite z njim močno in trajno po-

vezani v molitvi.  
Če je mogoče, izberite vsak dan 

nekaj trenutkov časa,  
ko iščete samo njegovo družbo. 

 

Benedikt XVI. 

 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 

 
Ali lahko Cerkev res odpušča grehe? 
 

Da. Jezus ni le sam odpuščal grehov, 

ampak je tudi Cerkvi podelil nalogo in 

oblast, da ljudi osvobaja od grehov.  
(KKC 981–983, 986–987) 
 

Po duhovnikovi službi človek dobi Božje 

odpuščanje in tako je krivda popolnoma 

izbrisana, kot da je nikoli ne bi bilo. Du-

hovnik to more le zato, ker mu Jezus daje 

delež svoje lastne Božje oblasti odpušča-

nja grehov. 
 

OSTANI PRI NAS 
 

Ostani pri nas, Gospod Jezus, ker 

se večeri.  

Spremljaj nas na poti,  

daj, da bo naše srce gorelo, in 

prebujaj naše upanje.  

Daj, da te bomo skupaj z našimi 

brati in sestrami  

spoznali v Svetem pismu in pri 

lomljenju kruha.  

Ki z Bogom Očetom v edinosti 

Svetega Duha  

živiš in kraljuješ vekomaj.  

Amen. 
Youcat – Molitvenik za mlade 

Večernice – Bogoslužni molitvenik 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

URA NA ZVONIKU – Neki tip uravnava svojo 
uro po uri na zvoniku. Človek, ki pride mimo,  
mu reče: »Gospod, poglejte, ura na zvoniku 

stoji.« – Oni pa odvrne: »Nič za to. Saj stoji tu-
di moja ura!« 

 



 
 

Družinsko bogoslužje  na 3. velikonočno 

nedeljo  
 

Tretja nedelja velikonočnega časa, zadnja v mesecu aprilu. Če bi bile nor-
malne razmere bi bil danes prvi dan posebne molitve za nove duhovne 
poklice. Zaradi nastale situacije smo molitveni teden za duhovne poklice 
prenesli na kasnejši čas. Molimo pa za mlade, ki odkrivajo svoj življenjski 
načrt: naj ne rečejo Bogu NE, kadar jih vabi na pot darovanja sebe drugim. 
Tudi danes pripravimo prostor, mizo, sedeže... Okrasimo, prižgemo svečko 
ob križu.  
Na mizo lahko postavimo tudi kruh, ki ga bomo potem zaužili pri kosilu. 
Zakaj? Poglejmo! 
 
Primerno je, da začnemo z  velikonočno pesmijo. 
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 
Voditelj: Lepa, sončna nedelja nas spominja, da je za kristjane vsaka 
nedelja vedno sončna, tudi ko dežuje ali sneži. Naše sonce je Jezus, ki je 
vstal od mrtvih in nam razsvetlil resnico, da ne živimo za smrt, ampak za 
življenja. Na poti tega življenja nas spremlja, kakor je nekoč spremljal svo-
je učence. Prosimo ga, naj nam izbriše grehe, ki so se tudi ta teden vrinili v 
naše srce. 
 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje. 

Vsi:  Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. 

Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. 

 

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da 

bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.  Vsi: Amen. 



 
 

Voditelj:  Molimo. Bog, naš Oče, svojemu ljudstvu si vrnil duhovno 
mladost, 
naj se zato nenehno raduje. Kakor se sedaj veselimo dostojanstva posi-
novljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega 
vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki  s teboj v 
občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen. 

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Luku     (24,13-35) 
Nekdo od  prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek   
 
Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev poto-
vala v vas, ki se imenuje Émavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Je-
rúzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko 
sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z 
njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O 
kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden 
izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleópa, mu je odgovóril: »Si ti edini tujec v 
Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. 
Dejala sta: »To, kar se je zgodilo z Jezusom Nazaréčanom, ki je bil prerok, 
mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga 
naši véliki duhovniki in poglavarji dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa 
smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji 
dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz 
naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega tele-
sa, so se vrnile in pripovedovale, da so celó videle, kako so se jim prikazali 
angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli h grobu in so našli 
vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« In on jima je 
rekel: »O nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so po-
vedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpél in šel v svojo 
slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je 
napisano o njem v vseh Pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili 
namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Si-ilila sta ga in govorila: 
»Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, 
da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslôvil, 
razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On 
pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni  
 



 
 

najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govóril in razlagal Pisma?« 
Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstére in 
tiste, ki so bili z njimi. Govorili so: »Gospod je res vstal in se prikazal Simo-
nu.« Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga 
prepoznala po lomljenju kruha. 
Sedaj  lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja... 
 
Prošnje 
 
Voditelj: Nebeškega Očeta, ki je svojega Sina obudil od mrtvih, ljubeče 
prosímo: OČE POSLUŠAJ NAŠ GLAS 

1. Nebeški Oče, Jezusa si obudil od mrtvih in apostoli so temu priče; 
naj tudi današnji pastirji Cerkve z življenjem pričajo o Kristusovem 
vstajenju. 

2. Učenca sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha; naj potrpežljivo in 
z globokim pričakovanjem dočakamo dan skupne svete maše. 

3. Pridružil si se učencema na poti v Emavs, pridruži se bolnim in tr-
pečim zaradi koronavirusa ter jim osmisli trpljenje. 

4. Bliža se čas mature. Naj se mladi iskreno vprašajo, ali jih Ti kličeš 
na pot duhovništva in redovništva. 

5. Svojim svetim ne boš dal gledati trohnobe; obudi vse, ki so ta te-
den umrli in jim podari večno življenje. 

6. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo 
radi skrbeli za bolnike in jim pomagali. 

7. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove 
sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili 
svoje ljudstvo. 

8. Lahko dodamo še vsak svoje prošnje.... 

Voditelj: Gospod Jezus Kristus! Blagroval si ljudi čistega srca. Obljubil si 
jim, da te bodo gledali vso večnost; razjasni nam pogled, da te bomo 
spoznavali in nadvse ljubili. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen. 

Voditelj moli molitev papeža Frančiška v času bolezni:  
O Marija, 
ti vedno svetiš na naši poti 



 
 

kot znamenje zveličanja in upanja. 
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov, 
ki si bila pod križem pridruže na Jezusovi bolečini 
in ohranila svojo vero trdno. 
Ti, rešitev rimskega ljudstva, 
veš kaj potrebujemo 
in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela, 
da se bo kot v Galilejski Kani 
spet lahko vrnilo veselje in praznovanje 
po tem trenutku preizkušnje. 
Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni 
oblikovati se po Očetovi volji 
in storiti to, kar nam bo rekel Jezus, 
ki je sprejel nase naše trpljenje 
in si je naložil naše bolečine, 
da bi nas preko križa povedel 
k veselju vstajenja. Amen. 
Zdaj zmolimo še: Oče naš...Zdrava Marija... Slava Očetu.... 
Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje 
vsega hude-ga in pripelje v večno življenje. Vsi Amen. 
Kruh, ki smo ga postavili na mizo, bomo zaužili med nedeljskim obedom. 
Lepo bo, če ga bo voditelj med kosilom razdelil vsem , kakor nekoč Jezus v 
Emavsu.  Molitev lahko sklenemo s pesmijo.  
Molitev pred kosilom in večerjo  v velikonočnem času 
 
Voditelj: V Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 
Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, 
Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,  
Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,  
Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja. 
Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.  
Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja. 
Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kri-
stusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije 
naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.  
Vsi: Amen 
Voditelj: Blagoslovi, Gospod, nas in te darove na naši mizi. Blagoslovi tudi  



 
 

vse, ki se morajo te dni hraniti samo z zdravili in vse, ki jim pomagajo.  
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 
 
 
 


