
 

 
 

Po treh dneh  

so ga našli v templju.  

Tam je sedèl med učitelji, 

jih poslušal in vpraševal.  

In vsi, ki so ga slišali,  

so strmeli nad  

njegovo razumnostjo  

in njegovimi odgovori.  

Ko sta ga zagledala,  

sta bila presenečena in  

njegova mati mu je rekla: 

»Otrok, zakaj si nama  

tako stóril? Tvoj oče in jaz 

sva te žalostna iskala.«  

Dejal jima je:  

»Kako da sta me iskala?  

Mar nista vedela,  

da moram biti v tem,  

kar je mojega Očeta?«  
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(Lk 2,46–49) 
 

 

STRAH IN SKRB ZA OTROKA 
 

 Odnos med starši in otroki ni vedno zaznamovan le s 
harmonijo. Obstajajo tudi konflikti in pogosto prihaja do ne-
razumevanja na obeh straneh.  
 O takšnem konfliktu med starši in dvanajstletnim fanti-
čem Jezusom pripoveduje tudi evangelist Luka. Marija in 
Jožef nista razumela svojega sina. Doživljala sta bolečino 
in strah zanj. To nam kaže že Marijino vprašanje, kako ji-
ma je lahko prizadejal tolikšno bolečino. 
 Jezus imenuje Boga za svojega očeta. Njemu pripada, 
ne svojim staršem. Starši ne razumejo, kaj hoče s tem po-
vedati. To ju boli. Marija ne skriva te bolečine. Dobro je, 
kadar starši otrokom povedo o svoji bolečini, ki jo doživlja-
jo v odnosu do njih. Toda Marija svojemu otroku ne očita 
in ne nalaga mu nikakršnih občutkov krivde. Le pove mu, 
kaj je njegovo vedenje povzročilo v njej. Otroku pokaže, 
kako je staršema, ki sta ga tri dni iskala polna strahu in bo-
lečine.  
 Luka ne sprosti napetosti, ki je nastala zaradi nerazu-
mevanja Jezusovega vedenja med njim in njegovimi star-
ši. Starši izrazijo svoje lastno nerazumevanje. Toda ne 
odzovejo se tako, da bi pri sinu iskali vso krivdo. Potrudijo 
se, da bi dojeli njegovo nerazumljivo vedenje. Marija po-
kaže odziv, ki je tudi za današnje starše lahko izziv, kadar 
se jim lastni otrok zazdi tuj in ne razumejo njegovega ve-
denja. O Mariji je rečeno: »Njegova mati je vse, kar se je 
zgodilo, shranila v svojem srcu« (Lk 2,51). Ni razumela 
njegovega vedenja in njegovih besed, je pa poskusila 
razmišljati, poskusila je priti do dna Jezusovim besedam in 
njegovemu vedenju ter jih razumeti. 
 Ta evangeljski odlomek na vprašanje 'Kdo sem?' odgovarja: Nismo le sinovi in hčere 
svojih staršev. Za očeta in mater imamo Boga. Smo tudi Božji otroci. To nas dela notranje 
neodvisne od naših staršev in nam omogoča, da gremo po poti, ki smo jo po svoji vesti 
prepoznali kot pravilno. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

NEDELJA 

SVETE DRUŽINE 

                     26.12. 
SVETI ŠTEFAN, 

diakon in mučenec 

 
Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

Državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Margon, Trnje 62, obletna – Blagoslov otrok 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Darko Pavlovič in vsi Majkovi, Palčje 45, obletna 

Ponedeljek     27.12. 
Sv. Janez, ap., evang. 

Palčje 17,30 +Terezija Česnik, Palčje 39, obletna 

Torek            28.12. 
Sv. Nedolžni otroci 

Klenike 17,30 +Ivan Smrdel, Klenik 45, dar. družina Šenkinc 

Sreda            29.12. 
Sv.Tomaž Becket,šk.m. 

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

Četrtek          30.12. 
Sv. Feliks I., papež 

Zagorje 17,30 +Marija Dolgan, Kilovče 18, 1. obletnica  

- Kratka molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                31.12. 

Sv. Silvester, papež 
Trnje 

Zagorje 
16h V zahvalo za vse Božje dobrote v letu 2021 

17h V zahvalo za vse Božje dobrote v letu 2021 
Leto 2022 

Sobota               1.1. 
Marija,Sv.Božja Mati 

Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  9h V čast Sv. Duhu in Materi Božji za srečno leto 2022 

10,30 V čast Sv. Duhu in Materi Božji za srečno leto 2022 
12h +Anton Rebec, Palčje 17 obletna 

2. BOŽIČNA 

NEDELJA 

                         2.1. 
Sv. Bazilij in Gregor 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT  
  9h +Jože in Vilma Šabec, Trnje 63, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Dušan Bizjak, Juršče 15, obletna 

 

- Državni praznik DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI je danes. Zato za-
pojmo najprej našo državno himno, nato pa molitev za domovino. 
- BLAGOSLOV DRUŽIN, v Trnju tudi OTROK IN KOLEDNIKOV bo takoj po teh 
oznanilih. 
- KOLEDOVANJE (zaradi znanih razlogov pandemije) tudi letos ne bo potekalo 
od hiše do hiše (razen na Jurščah). Zato boste svoj dar za naše misijonarje in nji-
hove misijonske potrebe lahko darovali v cerkvi v soboto na Novo leto, v nede-
ljo, 2.1. in na praznik Gospodovega razglašenja – Sv.Tri kralje, 6.1.2022. 
Vzeli si boste tudi list, na katerem so opisane prošnje naših misijonarjev. Vseh 
prošenj za pomoč iz Trikraljevske akcije 2021/2022 je za blizu 300.000.- €. Radi 
pomagajmo misijonarjem tudi na ta način! 
- SMO V BOŽIČNI OSMINI, ko se praznovanje Gospodovega rojstva raztegne na 
ves teden. Kolikor je mogoče, se radi udeležujmo sv. maše tudi med tednom. 
- OB KONCU LETA SE ZAHVALJUJEMO za vse vaše darove za cerkvene po-
trebe - za vzdrževanje cerkva in njihove opreme, pa tudi za vzdrževanje duhovni-
ka in najbližjih sodelavcev. Bog naj vsem bogato povrne! 
- 2. SVETI VEČER je v petek, na Silvestrovo. Tudi ta večer blagoslovimo svoj 
dom in molimo ob jaslicah! Na ta dan bo tudi ZAHVALNA SV. MAŠA za preteklo 
leto: ob 16h v Trnju in ob 17h v Zagorju. Lepo vabljeni, da se skupaj zahvalimo za  



 
 

vse dobro, ki smo ga v letošnjem letu prejeli, pa tudi za vse hudo, ki smo ga bili 
obvarovani. Na prvi dan novega leta 2022 vas vabim, da prosimo za blagoslov 
novega leta 2022. Sveti Duh naj na priprošnjo naše nebeške Matere usmerja na-
še življenjske korake na pravo pot, da bomo živeli v miru, slogi in pravi svobodi.  
 
POROČILO Z 2.REDNE SEJE:  
ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 16.decembra: V duhovni obnovi smo tokrat brali 
o Jožefovem sprejemanju Božje volje. Jožef ni dvomil, ni spraševal, samo naredil 
je, kar mu je bilo naročeno. Tudi v župniji bi se radi pravilno odločali. Odločitve so 
težke. V nas se je zlasti zdaj v covidnem času naselila nejevolja, nestrpnost. Tudi 
zdaj, ko je obisk v cerkvah ob upoštevanju PCT pogojev dovoljen, ni več ljudi k 
maši. V želji, da bi bilo za Božič pri maši prisotnih več vernikov, smo se z župni-
kom dogovorili za dodatno mašo na sveti večer ob 18.00. Praznovanja: - Nazaj 
Za nami je zanimiv obisk misijonarja Danila Lisjaka. Celodnevno češčenje je po-
tekalo po običajnem razporedu. Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali pri pripra-
vi celodnevnega češčenja. Za Vse svete na pokopališču ni bilo veliko ljudi, kar je 
glede na razmere tudi prav. Prav tako je bilo manj prisotnih pri mašah na Šilenta-
bru in v Parjah. Nekateri ljudje se bojijo okužb in raje ostanejo doma, drugi pa 
kljub vsem opozorilom in možnostim ne izpolnjujejo PCT pogojev. - Naprej Pred 
nami je najprej adventna spoved. Tudi letos bodo v župnijski cerkvi jaslice. Želimo 
si obiska kolednikov! V naše hiše prinašajo veselje in milost, hkrati pa zbirajo 
sredstva v dobrodelne namene. Vsi zainteresirani otroci so lepo vabljeni, da se 
javijo župniku ali katehistinji. Da bi jih le bilo dovolj! Po daljšem premoru bomo 
težko ponovno vzpostavili tradicijo koledovanja. - Božičnica bo potekala na dalja-
vo s posnetki različnega zborovskega petja, jaslic in cerkva po vsej dekaniji. - Po-
ročilo ŽGS: Škof je potrdil sestavo gospodarskega sveta. Za pleskanje župnijske 
cerkve še vedno čakajo ponudbe. Okna so narejena, pri vgradnji bo pomagal 
Maks Vadnjal. Prav tako čakajo ponudbe za menjavo stropa in hidro izolacijo pri 
Sv. Pavlu, za obnovo oltarjev v Zagorju in za obnovo dela strehe na župnišču. - 
Poročilo MŽK: Delovanje Karitas je vezano na stike z ljudmi in je zato oteženo. 
Vse aktivnosti potekajo, vendar pod predpisanimi pogoji. Otroke je Miklavž tako 
brez stikov obdaril z darilnimi boni, starejše sodelavke obiskujejo samo do vrat, v 
domovih pa bodo darila varovancem razdelili zaposleni. Po novem bo katehiste 
škof potrjeval vsako leto. Potrdil bo samo ustrezne kandidate, lahko pa bodo gle-
de na izobrazbo in izkušnje opravljali različne naloge 
 

ŽPS Trine, ki je bila v petek, 17.12.2021: Ob duhovni poglobitvi smo razmišljali 
o Jožefovem sprejemanju božje volje. O njegovem romanju skozi življenje v veri 
do Boga, ko je  brez besed izpolnil Božjo voljo. Tudi  mi se kdaj znajdemo v 
podobni situaciji in takrat je še bolj pomembno, da se obrnemo na Božjo pomoč in 
sprejemamo  življenje kot Jožef. Ob razmisleku kako je v naši župniji menimo, da 
je pomembna prisotnost ljudi, da se vključujejo v razne dejavnosti, dogodke, v 
vseh starostnih skupinah. Pogled nazaj: Oktober - mesec rožnega venca in  misi-
jonski mesec - birmance smo vzpodbudili, da sodelujejo  pri  molitvi  rožnega 
venca - pohvala birmancem. V nedeljo, 17.10.2021, nas je obiskal misijonar  
Danilo Lisjak, Vsi  sveti – uspeli speljati molitev za naše rajne tudi na pokopališču, 
Shod Klenik  in Palčje - kljub omejitvam so bile maše v cerkvah brez težav, teden 
Karitas – obisk  ostarelih za roj.dan se še vedno izvaja, miklavževanje - je bilo le- 



27. december 
JANEZ EVANGELIST 

 

V zboru Jezusovih apostolov je bil Janez 
najmlajši. Med vsemi apostoli je bil najbolj 
učljiv in Gospodu vedno najbližji. Skupaj z 
bratom Jakom in Petrom je bil priča Gospo-
dovega poveličanja na gori in obujenja Jai-
rove hčerke. Ko so Jezusa prijeli, je edini od 
apostolov ostal v Jezusovi bližini v njegovih 
najtežji urah – tudi pod križem na Kalvariji. 
Tam mu je umirajoči Gospod zaupal najdra-
gocenejše, kar je imel na tem svetu – svojo 
Mater. Na Velikonočno jutro je bil s Petrom 
pri praznem grobu, in ko se je vstali Kristus 
prikazal apostolom, ko so lovili ribe, ga je 
prav Janez prvi prepoznal. Po Jezusovem 
vnebohodu je imel Janez v apostolskem 
zboru veliko veljavo – najbrž tudi zato, ker je 
bil varuh Jezusove matere Marije. Kmalu je 
šel oznanjat evangelij v Efez in z njim je šla 
tudi Marija. Napisal je tudi Razodetje ali 
Apokalipso – preroško knjigo nove zaveze 
in zadnjo knjigo Svetega pisma. Po smrti 
cesarja Domicijana (leta 96) se je smel vrniti 
iz izgnanstva na otočku Patmosu v Egej-
skem morju v Efez, kjer je vodil krščansko 
občino in napisal svoj evangelij ter troje pi-
sem, v katerih poudarja Jezusovo glavno 
zapoved: ljubezen. Dočakal je izredno viso-
ko starost za tiste čase, saj je umrl okoli leta 
100 in je s tem daleč preživel vse druge 
apostole. 
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po organizirano v cerkvi v Trnju. Dan je 
bil predlog, da bi za določena praznovan-
ja lahko kakšen članek zapisali in doku-
mentirali mogoče še s kakšno fotografijo, 
objavilo pa bi se v ˝dodatku˝oznanil ali 
celo v časopisu Družina. - Pogled 
naprej: Priprava jaslic - zbira se mah še 
do srede, 22.12.2021, Obhajanje ostarel-
ih – bo pred  prazniki, Božič – polnočnica 
bo, maševal bo g.Rafko Valenčič (pred-
log je, da bi se blagoslovilo Jezuščke pri 
polnočnici. Da vsak župljan lahko prinese 
Jezuščka iz domačih jaslic blagoslovit), 
na Sv.Štefan bo blagoslov otrok in 
kolednikov, za koledovanje se pripravi 
program (Eva), katerega se predstavi pri 
maši na dan Novega leta in za Sv.Tri 
Kralje, razen na Juriščah, kjer bodo ko-
ledovanje organizirali tradicionalno, z 
obiskom, Novo leto – maša bo kot ob 
nedeljah, Sv.Trije  kralji – obvezna 
prisotnost birmancev pri maši in tudi vsi 
ostali otroci prineso adventna darila v 
škatlici, Božičnica – letos bo, vendar 
situaciji prilagojena. Posnel se bo 
filmček(Benjamin), ki bo vključen v deka-
nijsko božičnico, ki bo objavljena na 
spletu. - Poročilo Karitas: obdarovanje 
se nadaljuje kot po navadi, tudi po do-
movih za ostarele, čeprav lahko prinese-
jo darila samo do vrat doma in stika z 
ostarelimi v domu ni, kar pogrešamo vsi. 
- ŽGS: V Palčju se zbira ponudbe izva-
jalcev za obnovo zvonika s celotnim os-
trešjem. - Slučajnosti: Katehistinja Mar-
ta je izrazila prošnjo za pomoč mladih 
članov ŽPS pri izvedbi duhovnih vaj bir-
mancev in predvidena romanja,  ki niso 
še natančno določena. (Sv.Trojica, 
Sv.Gora). 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
NEUMEN – »Očka, zakaj se ne-
komu reče, da je neumen?« – 
Očka: »To je, če nekdo nekaj pri-
poveduje, drugi pa ne more razme-
ti. Razumeš?« – Sin: »Ne.« 
 

LJUDOŽERCI – »Mami, a so pri 
nas še ljudožerci.« – »Ne. Zakaj pa 
to sprašuješ?« – »V časopisu sem 
videl oglas: 'Iščem žensko za ku-
hanje.'« 

 


