
 

 
 

Vstopil je in jim rekel:  

»Kaj se razburjate in jokate? 

Deklica ni umrla, ampak spi.« 

In posmehovali so se mu. 

On pa je vse odslôvil  

in vzel s seboj očeta  

in mater deklice ter tiste,  

ki so bili z njim, in stopil tja, 

kjer je bila deklica.  

Prijel jo je za roko in ji rekel: 

»Talíta kum,« kar pomeni: 

Deklica, rečem ti, vstani! 

Deklica je takoj vstala in hodila; 

imela je namreč dvanajst let. 

Od začudenja so bili vsi iz sebe. 
 

(Mr 5,39–42) 
 

 

JEZUS DAJE ŽIVLJENJE 

 Apostol Pavel nas v svojem pismu Korinčanom 
(v odlomku, ki smo mu na današnjo nedeljo pri-
sluhnili) spomni na mano, ki jo je Bog dal v pušča-
vi. Naj si je je kdo nabral veliko ali malo, nihče je ni 
imel več kot ostali. Vsak je imel toliko, kot je potre-
boval. S tem nam vera končno daje pristop k ene-
mu samemu življenju, ki se v vsej polnosti bohoti v 
vseh, ki so je deležni. To je vznemirljivo bogastvo 
vere in njena neverjetna skrivnost. Ali nam ni kar 
težko pristati na takšno globino vere, ki jo dosega-
ta Jair in tista žena? Izgleda tudi, kot bi mi takšno 
spoznanje slabo razumeli. In še, ali ni Jezus prav 
zaradi vsesplošnega slabega razumevanja hotel 
tako zadržanost in celo molk glede teh ozdrav-
ljenj? Razen njega samega in bolnice nihče okrog 
njiju ni ničesar vedel. Tudi k deklici Jezus spet ni 
vzel s seboj nikogar razen treh apostolov, to je 
tistih, ki jih bo izbral kasneje tudi v vrtu Getsemani 
in bodo priče njegovega smrtnega boja. Ti trije so 
tudi priče Jezusovega spremenjenja na gori. Poleg 
teh ne prenese ob sebi nikogar več kot le otroko-
vega očeta in matere, pa še njima »ostro zabiča, 
naj tega nihče ne izve«. Množice je, kot tudi nas, 
verjetno pritegnila samo zunanjost vseh teh stvari. 
Pravega, globokega pomena pa pri vsem skupaj niso bili sposobni odkriti. Taka znamenja 
ozdravljenja, ki bi pravzaprav morala kar kričati o zmagi nad smrtjo, niso pripomogla k 
ničemur drugemu, kot da so pri ljudeh še povečala tisto zgrešeno željo, da bi pač čim dlje 
ostali na zemlji in po možnosti v čim večjemu udobju. No, in tudi vse to je možno samo po 
moči tiste energije večnega življenja, ki ga daje Jezus. 

 Sedaj naj bi se ne vpraševali, če bomo v svoji veri znali posnemati Jaira ali bolno ženo. 
S tem bi se pravzaprav vmešavali v načrt, ki ga ima Bog z nami – in je vse odvisno samo 
od njega. Z druge strani je namreč nujno potrebno, da se odločimo, kako v tisti veri, ki nam 
jo Gospod že daje, resnično zaživeti.  
Povzeto po: T. Kompare, Bogoslužno leto B
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Svete maše: 

13. NEDELJA 

MED LETOM 

                     27.6. 
Sv.Ema Krška, knegin. 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Stanislava Smrdelj, Pivka, obletna 

 +Ivan Vodopivec, organist, dar. župnija 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek     28.6. 
Sv.Irenej Lyonski, š.m 

Palčje 20h +Maks Česnik, Palčje 69, obletna 

Torek           29.6. 
SV. PETER in PAVEL 

Trnje 

Zagorje 
  9h V zahvalo za duhovnike, dar. župnije Trnje 

10,30h +Milka Zadel, Zagorje 102/a, obletna 

Sreda             30.6. 
Prvi mučenci rim.cer. 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek              1.7. 
Sv.Estera, sv.p. žena 

Juršče 

Zagorje 
19h +Karolina in Jože česnik in +i Valenčič, Juršče 69 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

1. Petek              2.7. 

Ptujskogorska MB 
Trnje 

Zagorje 
18,30 +Franc, Ivanka in Marta Rebec, Trnje 5, obletna 

20h +Srečko Vadnjal, Parje 25, dar. Rat.Brdo N.N. 

1. Sobota            3.7. 
Sv.Tomaž, apostol 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +i Želje, Zagorje 110, obletna 

14. NEDELJA 

MED LETOM 

                     4.7. 
Sv. Urh, škof 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marijan Žele, Trnje 4, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
 

- SLOVESNI PRAZNIK SV.PETRA IN PAVLA bo v torek,29.6. Sv. maši bosta 
dopoldne po nedeljskem sporedu. Ta dan bo v Sloveniji posvečenih sedem letoš-
njih novomašnikov. Med njimi je eden tudi iz naše škofije, g. Tilen Kocjančič, iz 
Bertokov, rojen 8.3.1996. Posvečenje bo v koprski stolnici ob 17h. Molimo zanj 
in ostale novomašnike, da bi bili dobri Kristusovi duhovniki! 
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta tudi v tem tednu. Vabim vas k sv.maši in sv. ob-
hajilu v zadoščenje Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Sv. maši glej zgoraj.  
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj mi sporoči! 
- ZLATA MAŠA našega škofa g. dr. JURIJA BIZJAKA bo v soboto, 3.6. ob 10h 
v koprski stolnici. Molimo zanj, da bi ga Gospod ohranjal zdravega in čvrstega, 
da bo mogel še naprej opravljati težko in odgovorno službo Kristusovega pastirja 
v naši škofiji. 
- NEDELJO SLOVENCEV PO SVETU obhajamo prihodnjo nedeljo, vedno prvo 
nedeljo v juliju. Bodimo povezani s sorodniki in prijatelji, ki so zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov (morali) iti po svetu, ne samo s pismi ali telefonskimi pogovori, 
kar nam olajšajo sodobna elektronska sredstva, ampak tudi z molitvijo zanje. 
- SLOVENSKA KARITAS NAS VABI, da ji s svojimi darovi omogočimo pomoč 
več kot 12.000 socialno ogroženim osnovnošolcem s paketom šolskih potrebščin 
v vrednosti do 30 evrov. Najbolj ogroženim otrokom bo Karitas pomagala tudi v 
večjem obsegu z boni za nakup delovnih zvezkov. Na mizici za tisk so na razpo-
lago zgibanke OTROCI NAS POTREBUJEJO, v katerih si lahko podrobneje pre-
berete o stiskah socialno ogroženih otrok. Tam je tudi položnica za nakazilo vaše 
pomoči. 



 
 

- POROČILO IZREDNE SEJE ŽPS Trnje: V pogovoru o preteklem covidnem le-
tu in vplivu na naše razumevanje Cerkve in zakramentov smo menili, da smo se 
kot občestvo zaradi odsotnosti bogoslužja nekoliko oddaljili. Opazen je osip verni-
kov: ljudje so se predvsem bali okužbe, obenem pa nekoliko razvadili zaradi pre-
nosov bogoslužja po televiziji. Sicer pa, kdor je osebno veren, se bo še naprej 
udeleževal verskih obredov. V tem času smo pogrešali zlasti udeležbo otrok. 

Sveto mašo preko zaslonov smo doživljali zelo različno, odvisno je predvsem 
od generacije. Gotovo ni to enakovredno fizični prisotnosti v cerkvi, je pa res bolje 
nekaj (spremljanje po radiu ali TV) kakor nič. Res pa je, da se je s tem razširilo 
naše obzorje, ko smo preko različnih prenosov spoznali veliko cerkva in oltarjev 
po Sloveniji in videli različne pristope posameznih duhovnikov ob pridigah. Sicer 
pa je sv. maše spremljalo več ljudi, tudi tistih, ki običajno niso nedeljniki. Od pre-
nosov na daljavo smo pogrešali predvsem sv. obhajilo. 

Cerkev nas vabi, da praznujemo 30-letnico osamosvojitve, saj vemo kaj smo 
na ta dan pred 30. leti pridobili. V nedeljo bo tako potekala maša za domovino, 
med katero bo blagoslov slovenske zastave. Pred darovanjem naj bi otroci prine-
sli na oltar kakšno knjigo, tablico, igračo ipd; zapeli naj bi tudi našo državno him-
no.  

Izbira novih članov Župnijskega pastoralnega sveta bo potekala v obeh župnijah 
19.9.2021. Razdelilo se bo volilne listke in pisala, župnik pa naj v Oznanilih pova-
bi vernike na to že dva tedna prej, da bi bila udeležba večja. 

Član Gospodarskega sveta je poročal, da so preprečili puščanje pri oknu nad 
spovednico. 

Članica MŽ Karitas je poročala, da je bilo njihovo delovanje okrnjeno: poslali 
so voščilnice za Božič in Veliko noč, obiskov pa ni bilo. Otroci so dobili za Miklav-
ža bone in so si sami kupili darila. - Od zdaj naprej so dovoljeni obiski po domovih 
za starostnike in jih bodo ob jubilejih tudi obiskale. 

Pri domu duhovnosti je potrebno še marsikaj urediti, a šepajo finančna sred-
stva, saj je bil dom dolgo zaprt, kar se opaža tudi v večji vlagi v prostorih. Dotra-
jana so okna v zgornjih prostorih, prav tako jogiji. Potrebno je zamenjati vrata na 
vodnjaku in ga očistiti, prav tako je vrt potreben košnje. 

Birma v Trnju je odložena na pomlad 2022, ko bo 15 veroučencev 8. In 9. raz-
reda prejelo zakrament sv. birme. (v Zagorju bo birma že letos 26. septembra.) 
 

MOČ BESEDE 
 

Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: Deklica, rečem ti, vsta-

ni! Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja 

so bili vsi iz sebe. (Mr 5,40–42) 
 

Beseda, izgovorjena ali napisana, 

ima moč, da gradi ali da podira. Da 

daje ali da jemlje. Da razodeva ali da 

prikriva. Da obnavlja ali da zapira.  

Na začetku stvarjenja je bila beseda in 

beseda je bila Bog. Po besedi je 

Stvarnik poklical v bivanje vse, kar 

živi.  

Tudi mi ljudje vstopamo v konkret-

nost odnosov po besedi. Z njo sporo-

čamo in se sporazumevamo. Brez nje 

nimamo orodja, kakšni naj bomo. Ka-

ko naj sploh zaživimo. Vse misli in 



29. junij 
PETER IN PAVEL 

 

 

Petra imenujemo »prvak aposto-
lov«, ker mu je Jezus določil vod-
stveno vlogo v svoji Cerkvi, Pavlu 
pa »apostol narodov«, ker je bil po 
posebni Božji izvolitvi največji misi-
jonar vseh časov. Skupaj godujeta 
zato, ker sta skupaj dala življenje za 
Kristusa. Zaradi ključev, o katerih 
govori Jezus, ko Petra imenuje za 
svojega namestnika na zemlji, ga 
upodabljamo s ključi v rokah in mu 
pravimo »nebeški ključar«. Apostola 
Pavla upodabljajo z brado (filozof), 
s knjigo (pisatelj) in z mečem (Božja 
beseda – pa tudi orodje njegovega 
mučeništva). Na oltarjih se njuna ki-
pa pojavljata ponavadi vedno sku-
paj. 

 
 

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 

vsa hotenja človeka se osredinijo v 

besedi in se po njej prelivajo v čas. 

Brez besede smo nemi, nesposobni, 

 
 

da bi karkoli posredovali. Karkoli izrazi-

li. Karkoli poimenovali. Tudi notranja 

komunikacija ne more uspeti brez bese-

de. Šele z njeno pomočjo lahko vstopimo 

v dialog, pa čeprav s samim seboj.  

Beseda torej ni le predmet razodevanja 

misli in čustev, ampak je življenje samo. 

Zato je moč besede neprecenljiva, ne-

nadgradljiva. Če se tega zavedamo, bomo 

z njo ravnali spoštljivo. Ne bomo je zlo-

rabljali, a z njo tudi ne skoparili. Ne bo-

mo je uporabljali kot sredstvo zla, ampak 

kot kelih žlahtnega obdarovanja. Odmer-

jena in resnična beseda namreč vliva ži-

vljenje in prinaša mir.  

Je energija in frekvenca brezčasnosti, ki 

nas povezuje z Bogom. 
 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 
 

 
 

»Bog je človeka ustvaril za neminljivost.« 
(Mdr 2,23) 

 

   »Bog ni narédil smrti, ne veselí se pro-

pada živega. Vse je namreč ustvaril za bi-

vanje.«  
(Mdr 1,13) 

 

   Toda od kod potem bolečina in smrt, 

posebej še trpljenje, ki zadene dobre in 

pravične? To je vprašanje, ki muči člove-

ka vseh časov.  

   Svetopisemski pisatelji (še bolj pa Jezus 

sam) razlikujejo dvojno smrt: naravno, ki 

je pogojna s končnostjo ustvarjenega bi-

tja, in drugo, nenaravno smrt, katere pov-

zročitelj je človek s svojim uporom Bogu. 

Jezusove besede: »Kdor veruje vanj, ve-

komaj ne bo umrl« (Jn 11,26), so luč, ki 

posveti v to skrivnost in ponudi ključ za 

razumevanje in rešitev tega večnega vpra-

šanja. 
 

   Nebeški Oče, vodi naše misli, besede in 

dejanja, da bomo ohranjali trdno vero in 

s teboj večno živeli. Amen.  
  

Po: Molimo s Cerkvijo, leto B 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

KRIV – Mož je prisoten, ko njegova žena ro-
jeva. Ko vidi kako žena ob tem trpi, potarna: 
»Oj, jaz sem kriv, jaz sem kriv za to tvoje tr-
pljenje.« –  Žena: »Ne, ti nisi nič kriv.« 
 
BRAT – »Moj brat je pri policiji.« –  »A res? 
Moj tudi. Pred dvema dnevoma so ga prijeli.« 
 


