
 

 
 

Kdor pohujša enega 

od teh malih,  

ki verujejo vame,  

bi bilo bolje zanj,  

da bi mu obesili  

mlinski kamen na vrat  

in ga vrgli v morje. 

Če te tvoja roka pohujšuje, 

jo odsekaj! Bolje je zate, 

da prideš pohabljen  

v življenje, kakor da bi 

imel obe roki,  

pa bi prišel  

v peklensko dolino,  

v neugasljivi ogenj.  
 

(Mr 9,42–43) 
 

 

DUHA OZKOSRČNOSTI, REŠI NAS, O GOSPOD! 

 
 V današnjem prvem berilu smo slišali, kako je Jo-
zue prišel k judovskemu voditelju Mojzesu tožarit dva 
moža, ki sta prerokovala v šotorih. Mislil si je, da jima 
bo Mojzes to prepovedal delati, na njegovo veliko za-
čudenje pa je odvrnil: »O, da bi vse Gospodovo ljud-
stvo prerokovalo!« Nekaj podobnega, skoraj enakega, 
so morali slišati tudi Jezusovi apostoli. Po ustih svoje-
ga zastopnika Janeza so Učitelju poročali, da so za-
sačili nekoga, ki je v njegovem imenu izganjal hude 
duhove. Prepovedali so mu to delati, ker ni hodil z 
njimi. Mi pa smo slišali Jezusov odgovor: »Ne branite 
mu! Kdor ni proti nam, je z nami.« 
 Jezusu je tuja naša človeška ozkosrčnost. Rad bi 
nas napravil bolj odprte, da bi ne bili sodniki svojih 
bližnjih, temveč njihovi prijatelji, zavedajoč se, da nas 
ima Bog vse enako rad kljub vsem našim napakam in 
slabostim. 
 Bog hoče, da bi vsi »prerokovali«. Da bi bili napo-
vedovalci prihodnjih reči. S svojim življenjem naj bi 
nakazovali podobo novega, odrešenega človeštva. Bi-
ti bi morali graditelji Božjega kraljestva, za prihod ka-

terega molimo vsak dan v očenašu. Biti bi morali graditelji pravičnosti, miru, medseboj-
ne potrpežljivosti, odpuščanja. Z eno besedo: biti bi morali preroki odnosov, ki bodo 
vladali v svetu, ki mu pravimo večnost. Osnovni zakon tega sveta je ljubezen. Ali mo-
remo ljubezni, ki je ozkosrčna, še reči ljubezen? 
 Prvi kristjani so bili napolnjeni z duhom ljubezni in so prerokovali z veliko močjo. In v 
čem se kaže moč ljubezni? Ljubezen se začenja doma. Je potrpežljiva, prizanesljiva, 
ne obsoja, ne išče svojega. Sad resnične pobožnosti bi morala biti prav taka ljubezen, 
ki jo ponavadi tako pogrešamo v naših medčloveških odnosih. Bog nas ne kliče, da bi 
ljubili »ves svet«, kliče nas, da bi ljubili tiste ljudi, ki jih je postavil v naš vsakdanji svet. 
Ta je morda majhen, toda prepojen z ljubeznijo postane velik. Sega v večnost. 

 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

26. NEDELJA 

MED LETOM 

                     26.9. 
Sv. Kozma in Damijan 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

 
Sv.Trojica 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Franc Rebec, Trnje 5, osmina 

10,30 V čast Sv. Duhu za birmance (birmovalec) 

Za vse župljane obeh župnij (župnik) 
15h V čast bl. Antonu Martinu Slomšku za romarje 

Ponedeljek      27.9. 
Sv. Vincencij Pavelski 

Palčje 19h +Branko in starši Česnik in Žigman, Palčje 51 

Torek              28.9. 
Sv.Venčeslav, mučen. 

Klenik 19h +Tone Kernel, Klenik 11 

Sreda             29.9. 
Sv. Mihael, Gabrijel in 

Rafael, nadangeli 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           30.9. 
SV.HIERONIM, c.u. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Emilija in Alojz Šajn, Juršče 75, obletna 

19h Molitvena ura za duhovne poklice 

1. Petek               1.10. 

Sv.Terezija D.j., c.učit. 
Klenik 

Zagorje 
17,30 +Franko Rotar, Klenik 56/a, obletna - Rožni venec 

19h +Janez in starši Fatur in Majda Kirn, obl.,dar.Z.62 

1. Sobota           2.10. 
Sv. Angeli varuhi 

Nova hiša 

Zagorje 

16h Za polharje – pri Novi hiši 
19h Rožni venec in prvosobotna pobožnost k Srcu Marji. 

27. NEDELJA 

MED LETOM 

                     3.10. 
Sv.Frančišek Borgia 

Trnje 
Trnje 
 
 

Zagorje 
Trnje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Zorko Tomažič, Trnje 97, dar Neda 

 +i Štrukelj, Trnje 101 
CELODNEVNO ČAŠČENJE 

10,30 Za vse župljane obeh župnij – ob 15h Rožni venec 
15,30 Sklep CELODNEVNEGA ČEŠČENJA 

 

- DANES NA SLOMŠKOVO NEDELJO imamo v Zagorju sv. birmo, na Sv. Trojici 
pa je ob 15h jesenski shod, saj imamo v oltaju njegove relikvije. Lani smo blago-
slovili temeljni kamen za Slomškovo klonico, letos pa jo bomo blagoslovili, čeprav 
manjka še kritina. Lepo vabljeni!  
- SV. KOZMA IN DAMIJAN, mučenca, godujeta danes. Po izročilu, naj bi bila 
zdravnika. Zato so ju za svoja zavetnika izbrali zdravniki in lekarnarji. Tudi mi se 
jima smemo priporočati v sedanji bolezni covic-19. – Ob njunem godu se zahva-
ljujemo vsem zdravnikom in drugemu medicinskemu osebju, ki se v tem času 
covid epidemije tako požrtvovalno posvečajo vsem bolnikom! Naj jim Gospod po-
vrne! 
- SV. NADANGELI: MIHAEL, GABRIJEL IN RAFAEL godujejo v sredo. Odslej 
bodo njihovi kipi krasili tudi zunanjost Slomškove klonice na Sv.Trojici. Mihael je 
premagal satana, kot nam poroča Sv.Pismo. Gabrijel je znanilec prihoda Odreše-
nika. Rafael pa je priprošnjik za dušno in telesno zdravje. 
- SV. HIERONIM je od lanskega leta glavni zavetnik naše Koprske škofije. Goduje 
v četrtek, 30.9. Priporočajmo se mu, da bi tudi mi z veseljem pozorno prebirali 
Sv.Pismo in se po njem ravnali. 
- V ROŽNOVENSKI MESEC OKTOBER vstopimo v petek. Lepo vas vabim, da 
se ta mesec obračamo na našo nebeško mater Marijo z njej tako ljubo molitvijo 
rožnega venca. Prosimo jo, naj posreduje za nas pri svojem Sinu, da bomo upo- 



 
 

rabili stvari, ki jih imamo na razpolago, in se zavarovali pred hudo boleznijo covi-
da-19. Marija nas vedno usliši, če se obračamo k njej s ponižnostjo, vero in zau-
panjem. Skupna molitev bodisi v družini ali, če ste sami doma, v cerkvi, zagotav-
lja, da je takrat Jezus med nami. On nas vedno usliši, če vztrajamo v zaupni moli-
tvi. - Kjer bo sv. maša, bomo skupaj molili tudi rožni venec. – V Zagorju bo v cer-
kvi skupni rožni venec vsak večer ob 19h ali po maši. Lepo vabljeni k njemu! Lah-
ko pa se dogovorite tudi po drugih cerkvah oziroma vaseh za skupno molitev. 
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta ta teden. Vabim vas k zadostilnemu sv. obhajilu. 
Maša bo v Kleniku ob 17,30 in v Zagorju ob 19h. Za sv. spoved bom na razpolago 
pol ure pred mašo v Kleniku v zakristiji in v Zagorju v spovednici. 
- BOLNIKE bom obhajal v petek dopoldne. Sporočite, če še kdo želi prejeti sv. 
obhajilo! 
- PRIHODNJA NEDELJA je ROŽNOVENSKA. V Trnju je ta dan CELODNEVNO 
ČEŠČENJE, ki se začne s sv. mašo ob 9h. Po maši vabimo vse otroke in njihove 
starše k polurnemu češčenju Sv. Rešnjega Telesa. Za njimi ste do 12h vabljeni 
vsi, ki morete, še posebej člani ŽPS. Ob 14h se nadaljuje češčenje, h kateremu 
ste povabljeni tisti, ki niste mogli dopoldne in imate vero v Jezusovo navzočnost 
ter Ga imate radi. Vsak župljan naj si ta dan vzame vsaj pol ure časa, da bo delal 
družbo Jezusu v Sv. Rešnjem Telesu. Skupen slovesen zaključek češčenja bo 
ob 15,30 s petimi litanijami Matere Božje in evharističnim blagoslovom. Tudi letos 
ne bo popoldanske maše. Tako je predlani določil ŽPS. – SPOVED: od 8h do 
maše bom na razpolago domači duhovnik, popoldne od 15h do konca pa tuj spo-
vednik. Tudi popoldne bo mogoče prejeti Jezusa v sv. obhajilu. 
- Generalnemu vikarju msgr. SLAVKU REBCU se zahvaljujemo za obisk naših 
dveh župnij, za vse njegove nasvete, spodbude in podelitev zakramenta sv. birme 
trem našim mladim župljanom. Bog povrni! 
 

Blaženi Anton Martin Slomšek in naš čas 
 

V vsaki naši življenjski situaciji 

lahko najdemo zglede iz življenja bl. 

Antona Martina Slomška, ki jih lahko 

posnemamo. Čas, v katerem je Slom-

šek živel, je bil vse prej kot lahek, ta-

ko v verskem, vzgojnem, kulturnem, 

kot tudi političnem pogledu. Iz njego-

ve strani je bila potrebna odločnost, 

da je kot duhovnik in potem kot škof 

vodil zaupane mu vernike in spodbu-

jal Slovence, naj ohranjajo svoj jezik, 

svojo narodno istovetnost v obdobju, 

ko Slovenija še ni bila neodvisna. 

Učinkovitost njegovega pastoralnega 

dela ni bila samo sad njegove genial-

nosti, ampak je temeljila na njegovi 

svetosti, to je njegovi veri, upanju in 

ljubezni do Boga.  

Iz Slomškovega življenja vidimo, 

kako je rastel v ljubezni do Gospoda 

in drugih. To se kaže v tem, kako je 

vedno manj živel zase in vedno bolj 

za druge. Ta ogenj Božje ljubezni se 

je vedno bolj vnemal v njegovem srcu 

in postajal luč za druge. Biti ljudje za 

druge, to je pot, ki nam jo kaže naš 

prvi blaži Slovenec Anton Martin 

Slomšek. To je pot ljubezni in zaupa-

nja v Boga in ne v naše človeške 

zmožnosti. 

Slomšek je vedel, kako potrebna je 

človeku vzgoja, da bi lahko ljudje po-

stali zreli, se pravi tisti, ki so se spo-

sobni odločati za prave vrednote. Pot 

do osebne zrelosti nas pelje preko mo-

litve. Molitev je izvir vseh darov in  



29. september 
MIHAEL, GABRIEL, RAFAEL 

 
Mihael pomeni »Kdo kakor Bog?« Že po 

imenu je Mihael postavljen v bojno naspro-
tje s prišepetavanjem kače-satana v raju, ki 
hoče prvega človeka zapeljati v odpad od 
Boga. Sicer pa velja za zavetnika vesoljne 
Cerkve v boju zoper zalezovanje hudih du-
hov. Upodabljajo ga z mečem in sulico kot 
borca zoper zmaja – satana. 

Gabriel pomeni po hebrejskem deblu 
»Božji mož« ali »Božji junak.« Iz Svetega 
pisma je najbolj znan kot tisti, ki oznani roj-
stvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo, 
zato je tudi pogosto upodobljen v zvezi z 
Gospodovim oznanjenem Mariji. Njegovo 
češčenje se je uveljavilo po 10. stoletju, si-
cer pa je zavetnik radia in vseh sredstev 
družbenega obveščanja pa tudi poštnih 
uradnikov in raznašalcev časopisov. 

Nadangel Rafael, čigar ime pomeni 
»Božje zdravilo« ali »Bog je ozdravil«, se 
omenja v svetopisemski Tobijevi knjigi in od 
njegove vloge v njej velja za angela, ki po-
maga človeku predvsem dosegati zdravje, 
pa tudi kot tistega, ki spremlja ljudi na poto-
vanjih. Upodabljajo ga kot popotnika s pali-
co in bučko, včasih z ribo in kot spremlje-
valca mladega Tobija.  
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korenina dobrih del. Je naša »lestev k 

Bogu«, je protistrup vsem nevarnostim, 

ki nam pretijo, je kompas, ki nam poma-

ga najti pravo smer sredi različnih mnenj 

in pogledov. 

Naj nas Slomškov zgled vodi na pravo 

pot dobrega državljana in kristjana. 
nadškof Alojzij Cvikl 

 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
ZVOČNIK – Zaljubljeni radijski 
tehnik šepeče svoji dragi na uho: 
»Med nama se pretakajo valovi 
sem ter tja – kakor po etru. Jaz 
sem oddajnik in ti sprejemnik.« – 
Dekle odgovarja: »Res je, dragi. In 
čez osem mesec dobiva še zvoč-
nik!«  

 

KAKO DOBIJO LJUDJE KRILA 
 

Obstajajo ljudje, ki nikoli ne dobijo besede pri-
znanja, nikoli ne dobijo prijazne pohvale. Opravlja-
jo najbolj težavna dela in vsak jemlje to za samo-
umevno. V popolni tišini opravljajo tisoč majhnih 
stvari v hiši, v pisarni, v obratu. In tam ni nikogar, 
ki bi to videl. 

Ampak ko enkrat delo ni opravljeno ali ko nare-
dijo en napačen korak, takrat pa vidi to vsak. Pre-
več ljudi gre zato zgrbljenih v družbo, ki ne pov-
praša po pripravljenosti pomagati in dobroti, za-
nesljivosti in zvestobi.  

Zaželena so spričevala in nazivi, kompetenca in 
ambicioznost. Preveč ljudi se zaradi tega počuti iz-
rabljene in odpisane. Nimajo več veselja do dela in 
tudi ne veselja do življenja. Pobiti ljudje ostanejo 
otopeli in ne vedo več, kako naprej. Dobiti morajo 
krila. 

 

Pohvala je kot vzmet. 
Od časa do časa kakšna pohvala, 

in ljudje že dobijo krila. 
 

Phil Bosmans, V tebi je sreča 

 
Marija je kot cvet skromne vijolice; cvet  ponižnosti, 

ki daje vsaki drugi kreposti milino in dostojanstvo in jo 
v Marijinem življenju uzremo v najlepšem sijaju. Mari-
ja, izvoljenka Gospoda nebes in zemlje, je živela tako 
tiho in sama zase, da je svet sploh ni poznal. Marija, 
plemeniti brst kraljevega rodu, je bila tako daleč od 
vsakega ponosa, od vsake ošabnosti, da je revnemu, 
a bogaboječemu tesarju dala svojo roko. In ko jo je 
nebeški sel poveličeval kot blagoslovljeno med žena-
mi, najsrečnejšo njenega rodu, je vsa ponižna in 
skromna rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se 
mi po tvoji besedi«. Kakšna ponižnost blagoslovljene 
med ženami! Zato pa se je Gospod tudi ozrl na niz-
kost svoje dekle. Zdaj jo slavijo vsi rodovi. 

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 


