
 

 
 

Tisti čas  

je rekel Jezus množicam: 
»Nebeško kraljestvo  

je podobno zakladu,  

skritemu na njivi,  

ki ga je nekdo  
našel in spet skril.  

Od veselja nad njim je šel 

in prodal vse, kar je imel, 
in kupil tisto njivo.« 

 

(Mt 13,44) 
 

 

ZAKLAD 

 Kristjani vemo, da nič končnega in zemeljskega – niti stvari niti 
človek – ne more v celoti izpolniti vseh naših hrepenenj. Svojo 
osebnost lahko zares zgradimo le tedaj, če sprejmemo Boga in 
ga ljubimo nad vse stvari. V tej luči potem prav vrednotimo in ce-
nimo tudi vse zemeljske stvari. On in njegovo kraljestvo sta za 
nas skrit zaklad in dragocen biser. Če je Bog v središču našega 
življenja in gibalo naših misli, besed in dejanj, bo to življenje zares 
smiselno in izpolnjeno. 
 Te resnice nam osvetljuje današnja Božja beseda. Mladi Sa-
lomon je priznal, da »ne ve, ne kod ne kam« in zato prosil Boga 
za razumno in modro srce, da bi »znal razločevati med dobrim in 
hudim«. Kolikokrat tudi mi ne vemo ne kod ne kam. Odločitev za 
dobro je vse težja, ker je zlo zamaskirano in se večkrat kaže kot 
dobro ali vsaj kot nekaj nevtralnega. Prava življenjska modrost je 
v tem, da se vedno odločamo za večjo, za največjo dobrino. Pra-
va svoboda ni v stalnem nihanju, ampak v tem, da se z vsem sr-
cem odločimo za dobro. 
 Vzgoja in samovzgoja v tem je naša krščanska dolžnost, ker 
drugače ne moremo pričati za nebeško kraljestvo. Moč našega 
pričevanja je odvisna predvsem od trdnosti in premočrtnosti naše 
krščanske osebnosti. Tudi mi prosimo Gospoda: »Daj nam ra-
zumnosti za pravilno ravnanje. Daj, da najdemo prave vrednote – predvsem zaklad, ki si ti in tvoje kra-
ljestvo – in vse sile vprežemo v to, da jih uresničujemo.« 
 Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Prinaša pred-
vsem Božjo besedo, ki je stara in vedno nova in živa. V njeni luči osvetljuje dogodke in razmere vsa-
kokratnega časa. Odkriva nam pot do skritega zaklada in dragocenega bisera – do Boga in njegovega 
kraljestva. Če zgrešimo pravo pot ali zapravimo ta zaklad, nam vsi morebitni drugi zakladi ne bodo nič 
pomagali. 

Po: B. Dolenc, Oznanjevalec 
 

 

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

17. nedelja med letom - Krištofova   26.7.2020 Leto XVIII., 29 (979) 

Nebeški Oče, pomagaj nam, da ne bomo 
že jutri pozabili na zmernost in razumnost. 

Pomagaj nam, da bomo v prometu odgo-
vorno ravnali, saj so od naše strpnosti odvi-
sni tudi vsi ostali soudeleženci. 

Daj nam moči, da bomo vselej ravnali 
strpno in odgovorno tudi takrat, ko bo tež-
ko in v dani situaciji skoraj nemogoče. Amen. 

 

Na 17. navadno nedeljo ali Krištofo-
vo nedeljo se v svojih molitvah še 
posebej spominjamo svojih voženj 
in se zahvaljujemo za vse varno 
prevožene kilometre. Ob tem pro-
simo za dar zmernosti in razumnosti 
ter za Božje varstvo na cestah. 

 



 
 

Svete maše: 

17. NEDELJA 

MED LETOM 
                     26.7. 
Sv. Ana in Joahim 

Juršče 
Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  7,30 +Olga in Jeromen Žužek, Juršče 25, obletna 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Ana Blažek, Trnje 31 

 +Franc Rebec, Trnje 13, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Četrtek           30.7. 
Sv.Peter Krizolog, šk. 

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             31.7. 
Sv. Ignacij Lojolski 

Zagorje 
20h +Lovrenc Česnik, Drskovče 9 

Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

Sobota            1.8. 
Sv.Alfonz Ligvorij, c.u. 

Zagorje 
20h +Tone Kavčič, Zagorje 115, dar. Ljubljana 

 +Emil Čeligoj, Zagorje 12, obletna 

18. NEDELJA 
MED LETOM 

                     2.8. 
Sv.Evzebij iz Vercellia 
Porciunkula 

Juršče 
Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  7,30 +Hjeronim in Kristina Žužek, Juršče 62, oblet. 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Tone Žakelj in +i starši Matičič, Trnje 84, oblet. 

 +Marijan Žele, Trnje 4, dar. brat Tone z družino 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
 
- BLAGOSLOV VOZIL in nabirka za MIVA: Takoj po teh oznanilih bomo molili za 
blagoslov naših vozil, da bi nas Bog na priprošnjo sv. Krištofa varoval pred prometnimi 
in drugimi nesrečami. Po mašnem blagoslovu bom še zunaj pokropil vaša vozila. Ob 
tem boste prejeli nalepko s podobo sv. Krištofa in kartonček z molitvijo za srečno vož-
njo. Ob izhodu je tudi nabiralnik za vašo pomoč organizaciji MIVA, ki pomaga misi-
jonarjem pri nakupu vozil. Naj se vrtijo kolesa naših vozil v pomoč pri nakupu novih 
vozil našim misijonarjem, da bodo lažje nudili pomoč ljudem, katerim služijo s svojim 
oznanjevanjem evangelija.  
- TELEFONSKE ŠTEVILKE: Gotovo ste že obveščeni po radiu ali TV, da moramo 
odslej pri vsaki nedeljski in praznični maši oddati listek s svojo telefonsko številko. Če 
vas je več družinskih članov pri isti maši, zadostuje le številka od enega člana. Te 
bomo morali v posebni kuverti hraniti en mesec in potem, če se ni v tem času odkrila 
nobena okužba s korona virusom med udeleženci te sv.maše, se te številke uničijo. – 
Prav bo za nas vse, če se bomo čim bolj držali navodil glede medsebojnih stikov, da 
se ta virus ne bo spet preveč razširil in bomo spet v karantenah. Zato nosímo maske, 
kadar in kjer je potrebno in se držimo v potrebni medsebojni razdalji. 
- ODSOTNOST: Do petka zvečer bom odsoten. V nujnih primerih se obrnite v Knežak 
h g. Lojzetu Milharčiču na tel.: 041/338 915. 
- PORCIUNKULA: v nedeljo, 2.8. imamo verniki možnost prejeti porciunkulski odpu-
stek v vseh župnijskih cerkvah, če izpolnimo naslednje pogoje: opravimo dobro spo-
ved in nismo navezani na noben greh, niti mali, prejmemo sveto obhajilo, obiščemo 
župnijsko cerkev in molimo po papeževem namenu.  
Pri spovedi nam Bog odpusti krivdo greha, ostanejo pa časne kazni, ki nas čakajo že 
tu na zemlji ali po smrti v vicah. Pri popolnem odpustku (ki pa ga je zelo težko doseči) 
nam Bog odpusti vse časne kazni, ki smo jih za svoje grehe doslej zaslužili. Pri del-
nem odpustku, pa nam odpusti le del kazni, za katere moramo zadoščevati že tu na 
zemlji ali pa po smrti v vicah. 
Za sv. spoved bom na razpolago v Zagorju pol ure pred mašo v soboto, 1.8. in v Tr-
nju v nedeljo, 2.8. pred mašo. Lepo vabljeni! 



 
 

- POROČILO S PETE IZREDNE SEJE ŽPS ZAGORJE: 
 Zaradi korona virusa izbira članov v novi ŽPS v marcu ni bila izvedena; ŽPS se je 
tako sestal v stari sestavi. Temu je g. škof podaljšal mandat za eno leto. Člani smo 
imeli dve izredni seji dva zadnja petka. Veseli nas, da smo se dogovorili o poteku 
verouka v prihodnjem veroučnem letu. Verouk je za vsako župnijo zelo pomemben. 
Po zaprtju podružnične šole ostaja za otroke edini izobraževalni proces v župniji. 
Želeli smo, da bi otroci, ki želijo obiskovati verouk, imeli možnost primernega, 
strokovnega verskega pouka. Ne pozabimo, da prvi stik z vero otroci še vedno 
pridobivajo doma in so starši njihovi prvi kateheti. Verouk je prostovoljna dejavnost; 
starši otroke vpišejo k verouku zaradi svoje vere in pripadnosti Cerkvi. Z vpisom k 
verouku starši in njihovi otroci sprejmejo pravice in dolžnosti, ki jih imajo njihovi otroci 
v veroučni šoli. Tudi v prihodnjem letu bo veroučence v Zagorju poleg župnika 
poučevala teologinja ga. Tatjana Lutar. V pomoč jima bo katehistinja ga. Ksenija 
Zemljak iz Ilirske Bistrice. S še dvema odgovornima osebama bo tako zagotovljen 
reden verouk in večja podpora župniku. Veseli smo, da smo dosegli dogovor; tudi 
vnaprej si želimo dobro sodelovanje med vsemi, ki lahko, znajo in zmorejo sodelovati 
v župniji. Vemo, da je žetev velika in delavcev malo!  

V zvezi z beljenjem cerkve še iščemo primerne izvajalce. Člani ŽGS so že imeli 
nekaj srečanj s ponudniki, pa z njihovimi pogoji niso bili zadovoljni. Ob beljenju ne 
smemo pozabiti na finančni del. Zaradi odpovedi maš v času karantene in v splošnem 
manjšem obisku zaradi možnosti okužbe s korona virusom, se pozna izpad dohodkov. 
Tudi pri ofru na župnijski shod je darovalo manj ljudi, zbrani znesek je bil kljub 
majhnemu obisku sorazmerno kar visok. Prosimo župljane, da po svojim močeh 
darujejo sredstva za obnovo cerkve. Vzdrževanje ostaja naša skupna naloga. Svoje 
prispevke lahko prinesejo župniku. Vsem darovalcem se že vnaprej zahvaljujemo! 
Cerkvena vrata in okna na koru bo pobarval domačin. 
 

ZAHVALA MISIJONSKEGA SREDIŠČA SLOVENIJE 
Dragi prijatelji in sodelavci: Čas, v 

katerem smo se sedaj vsi skupaj znašli, 

je zagotovo čas, ko se mora povečati 

bratska solidarnost. Je čas, ko moramo 

stopiti skupaj, se povezati in si pomaga-

ti. Prav je tudi, da pomagamo našim od-

daljenim bratom in sestram, ki jih je ta 

kriza tudi najbolj prizadela in med kate-

rimi delujejo naši misijonarji in misijo-

narke. S svojo skrbjo in nesebičnimi de-

li ljubezni blažijo že tako težko situaci-

jo, ki se je s pojavom koronavirusa še 

poslabšala, in na ta način – z dejanji – 

oznanjajo ljudem evangelij Jezusa Kri-

stusa (prim. Jak 2,18). In pri svojem de-

lu so jim avtomobili, kupljeni z vašimi 

darovi – zbrani preko akcije MIVA – v 

neizmerno pomoč.  

Vimenu vseh naših misijonarjev se 

vam zato iz srca zahvaljujemo za vašo 

širokosrčnost. Naj Bog obilno povrne 

Vašo dobroto in naj vas na vseh vaših 

življenjskih poteh spremlja varstvo sve-

tega Krištofa. 
 

 V letu 2019 je MIVA Slovenija z 

vašimi darovi v vrednosti 343.286,63 € 

pomagala naslednjim misijonarjem:  
Janko Kosmač, Slonokoščena obala; 

Cesare Bullo, Etiopija; Anica Starman, 

Slonokoščena obala; Barbara Peterlin, 

Ukrajina; Stanko Rozman, Zambija; Ja-

nez Mujdrica, Zambija; Vedrana Lju- 

 

bič, Uganda; Janez Krmelj, Madaga-

skar; Tone Grm, Mozambik; Camilo 

Venturini, Zambija; Rok Gajšek, Mada-

gaskar; Barbara Čuk, Mmehika; Seme-

nišče Antsiranana, Madagaskar; Vesna 

Hiti, Burundi; Metka Kastelic, Brazilija; 

Alex Zephirin, Madagaskar. 



27. julij 
SIMEON STILIT 

 

Rodil okoli leta 390 na severozahodu da-
našnje Sirije. V otroških letih je pasel ove. 
Ko mu je bilo trinajst let, je v cerkvi slišal 
osmero blagrov. Sklenil je, da bo živel čisto 
in bo vse težave potrpežljivo prenašal. Za-
pustil je črede svojega očeta in odšel k me-
nihom v bližnji samostan. Menihi so živeli 
zelo strogo življenje, Simeon pa je v strogo-
sti do sebe vse prekašal. Ko je odšel v neki 
drug samostan, je podnevi delal v pripeki in 
dežju, ponoči pa stoje spal in še na druge 
načine trpinčil svoje telo. Ko je predstojnik 
odkril, da nosi na golem telesu spokorno 
vrv, ki se mu je zajedla v telo, mu je ukazal, 
naj si jo odveže. Toda zajedla se je že tako 
globoko v meso, da so jo morali zdravniki iz-
rezati. Predstojnik ga je odslovil iz samosta-
na. Simeon je odšel na grič nad neko vasjo, 
kjer je naredil s kamenjem majhno ogrado. 
Kasneje si je na tem mestu sezidal stolpič in 
na njem živel. Kasneje ga je še povišal na 
okoli dvajset metrov, na vrhu pa naredil 
ograjeno ploščad, velikosti približno dva 
kvadratna metra, na kateri je nato živel do 
svoje smrti, približno trideset let. Imel je sta-
len dnevni red. Od mraka do poldneva je 
molil, od poldneva do večera pa se je po-
svetil množici ljudi, ki so prihajali od blizu in 
daleč, da ga vidijo in slišijo, najdejo pri njem 
nasvet in duhovno tolažbo. Umrl je okoli leta 
460, klečeč na svojem stebru.  

 

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 

 
 

 
 

 
 

V veliki meri je mir,  
ki ga nosimo v sebi,  
odvisen od družin,  
v katerih smo rasli  
in v katerih živimo. 

(Marjan Turnšek) 

 

BLAGOSLOV VOZNIKOV 
 

Nebeški Oče, milostno blagoslovi 

vse voznike. Bodi z nami, ko smo v 
tem hitrem tempu življenja sredi vsak-

danjega prometa. Podeli nam pozorne 

oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi 
nas ne bo utrpel škode. Vzbujaj v nas 

spoštovanje do življenja, pameten od-

nos do tehnike in odgovornost do na-
rave. Varuj nas in vse udeležence v 

prometu vseh nevarnosti in nesreč. 

Odvrni od nas nepazljivost, lahkomi-

selnost in neodgovorno hitenje. Poma-
gaj nam, da bomo z vso odgovornostjo 

skrbeli zase in za druge, da se bomo 

vsi z vseh poti vrnili zdravi in srečni. 
Ko bomo na poslednji poti, naj sreča-

mo tebe, ki živiš in nas vodiš vekomaj. 

Amen. 

Ljubezen je kot kruh: mora biti svež, da 
je najboljši. 
Ljubezen je kot luna: če ne raste, se 
manjša. 
Ljubezen je kot ogenj: če ne nalagaš 
drv, umre. 
Ljubezen je kot dobro vino: se ne stara, 
ampak zori. 
Ljubezen je kot potapljač: odkriva za-
klade v globini. 
Ljubezen je kot sonce: daje svetlobo in 
toploto vsem. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

STRELJANJE – Lovec v prijetnem 

večernem pogovoru ob vrčku piva 
svojemu kolegu: »Včeraj sem ustrelil 
14 rac.« – Kolega: »Divjih?« – »Ne. 
Divji je bil zgolj kmet, ki je bil njihov 
lastnik.«  
 


