
 

 
 

Jezus jim je dejal: »Resnič-

no, povem vam:  

Cestninarji in nečistnice  

pojdejo pred vami  

v Božje kraljestvo.  

Janez je namreč prišel k vam 

po poti pravičnosti  

in mu niste verjeli,  

cestninarji in nečistnice  

pa so mu verjeli.  

Vi ste to videli in se tudi  

pôtlej niste skesali,  

da bi mu verjeli.« 
 

(prim. Mt 21,31–32) 
 

 

BOG NE MARA OBLJUB, 
HOČE DEJANJA 

 

 Če imamo »ušesa za poslušanje«, smo razumeli, da 
je prilika o »neenakih sinovih« namenjena tudi nam. 
Iskreno priznajmo, da smo nemalokrat podobni prvemu 
sinu iz evangelija. To je bil »priden fantek«: očetu brez 
pomisleka obljubi, da bo storil, kakor mu je rekel, dejan-
sko pa ravna drugače. »Kar je pri pobožnosti lahko in 
nas dviga v očeh ljudi, to delamo,« piše p. Albin Škrinjar. 
To je tisti naš »Da, Gospod.« Težko pa se pripravimo k 
delu, kjer se mora človek potiti. Bog ne prenese takega 
igranja, saj vidi v srce. Ljubši mu je drugi sin, ki očetu v 
obraz pove, da njegovega naročila ne bo izpolnil, v srcu 
pa je veliko boljši, kot se dela na zunaj, očeta ima ven-
darle rad in bo z dejanji popravil, kar je zagrešil z nepre-
mišljeno besedo. Bog, on je ta oče iz prilike, ne mara na-
ših lepih besed in sladkih obljub, hoče naša dejanja, na-
še življenje. Ob ravnanju drugega sina nam p. Albin Škri-
njar ponuja dragocen nauk: »Nikar ne zaničujmo grešni-
kov. Ko se kesajo, je njihovo ponižno kesanje Bogu ljub-
še kot naša vase zaverovana svetost!« 
 In take namišljene svetosti je med tako imenovanimi 
»dobrimi kristjani« zelo veliko! Farizejska »žlahta« še ni 
izumrla in tudi po naših žilah se pretaka farizejska kri. 
Apostol Pavel nam v današnjem drugem berilu, vzetem 

iz Pisma Rimljanom, ponuja učinkovit »protistrup« zoper bolezen farizejstva: »Imejte v poniž-
nosti drug drugega za boljšega od sebe.« Pa ne samo navidezno, ampak iskreno. Iščimo v so-
ljudeh, kar je dobrega, pa ne bomo tako samozadovoljni. Apostol nam postavlja pred oči tiste-
ga, ki ga smemo in moramo posnemati: »Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezu-
su.« Jezus nas je s svojim zgledom naučil, kakšna naj bo naša življenjska drža, naša življenj-
ska pot.      Po: S. Čuk 

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

26. ned. med letom - Slomškova    27.9.2020 Leto XVIII., 38 (988) 

S potrpežljivostjo  
je v sorodu sočutje,  

ena najlepših človeških lastnosti  
in znamenje resnične srčne kulture. 

(Ksaver Meško) 

 

Recimo »da« svobodi  
in »ne« usužnjenosti  
tolikim malikom našega časa.  
Z eno besedo:  

recimo »da« Bogu,  
ki je ljubezen, življenje in svoboda  

in ki nikoli ne razočara. 
Bogu, ki je živeči in usmiljeni. 

(papež Frančišek) 

 



 
 

Svete maše: 

26. NEDELJA 

MED LETOM 

- SLOMŠKOVA 

                     27.9. 
Sv.Vincencij Pavelski 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Sv.Trojica 

  8,30 Molitvena ura za duhovne poklice 
  9h +i starši Žele, Trnje 33  

10,30 Za vse župljane obeh župnij  
15h V čast bl. Antonu Martinu Slomšku za romarje 

Ponedeljek     28.9 

Sv.Venčeslav, mučen. 
Palčje 19h +Milka Rotar, Palčje 30, dar. sestra Marija 

Torek            29.9. 
Sv.Mihael Gabriel, 

Rafael, nadangeli 

Klenik 19h +Anica Žele, Klenik 53 

Sreda             30.9. 
Sv. Hieronim, duh.c.u. 

Zagorje   7h +Franc in Frančiška Šabec, Zagorje 49 

Četrtek           1.10. 
Sv.Terezija D.Jez. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Ludva Zadel, Juršče 84, obletna 

19h Molitvena ura za duhovne poklice in svetost duhovn. 

Petek             2.10. 
Sv.Angeli varuhi 

Klenik 

Zagorje 

17,30 +Štefanija Bergoč, Klenik 11, obletna  
19h +Frančiška in Anton Fatur, Zagorje 65, obletna 

Sobota            3.10. 
Sv. Frančišek Borgia 

Zagorje 19h V zahvalo, Parje 25/a 

27. NEDELJA 

MED LETOM 

- ROŽNOVENSKA 

                     4.10. 
Sv. Frančišek Asiški 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Trnje 

  8,30 Molitvena ura za duhovne poklice 
  9h +Frančiška in Janez Kristan, Trnje 71, obletna 

CELODNEVNO ČEŠČENJE 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15,30 Sklep CELODNEVNEGA ČEŠČENJA 

 
- DANES NA SLOMŠKOVO NEDELJO je jesenski shod na Sv. Trojici, kjer so od 
preteklega leta naprej tudi njegove relikvije. Blagoslovili bomo tudi temeljni kamen 
za klonico, ki jo bomo sezidali pred vhodom v cerkev. Lepo vabljeni! 
- Upam, da smo se za URNIK VEROUKA v Zagorju končno dogovorili: 

- SV. HIERONIMA kot glavnega škofijskega zavetnika bomo letos prvič praznova-
li v sredo, 30. septembra. Sv. maša bo v Zagorju ob 7h zjutraj. Vabljeni! 
- V ROŽNOVENSKI MESEC OKTOBER vstopimo v četrtek. Lepo vas vabim, da 
se ta mesec obračamo na našo nebeško mater Marijo z njej tako ljubo molitvijo 
rožnega venca in jo prosimo, da posreduje pri svojem Sinu, da nas obvaruje te 
nevarne bolezni, ki je zaobjela že ves svet. Marija nas vedno usliši, če se obra-
čamo k njej s ponožnostjo, zaupanjem in vero. Kjer pa ste doma sami, bo prav, 

skupina dan ura kje 

1. razred torek 15,35 v župnišču 

2. razred torek 14,30 v župnišču 

3. razred petek 14,30 v župnišču 

4. razred četrtek 17,05 v župnišču 

5. razred torek 14,15 v šoli 

6. razred četrtek 16,00 v župnišču 

7.- 9. razred petek 17,45 v župnišču 



 

 
da se v vasi skupaj zberete v cerkvi ali drugem primernem prostoru in skupaj mo-
lite rožni venec. Jezus pravi: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, sem 
jaz med njimi!« - Kjer bo sv.maša, bomo skupaj molili tudi rožni venec. – V Zagor-
ju bo v cerkvi skupni rožni venec vsak večer ob 19h. Lepo vabljeni k njemu! 
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta ta teden. Vabim vas k zadostilnemu sv. obhajilu. 
Maša bo v Kleniku ob 17,30 in Zagorju ob 19h. Za sv. spoved bom na razpolago 
pol ure prej 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. Po tem do 12h vabljeni vsi, ki 
morete, še posebej člani ŽPS. Ob 14h se nadaljuje češčenje, h kateremu ste po-
vabljeni vsi, ki imate vero v Jezusovo navzočnost med nami in cenite to dejstvo. 
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 popoldan-
ske maše. Tako je lani določil ŽPS. – SPOVED: od 8h do maše bom na razpola-
go domači duhovnik, popoldne od 15h do konca pa tuj spovednik. Tudi popoldne 
bo mogoče prejeti Jezusa v sv. obhajilu. 
- CORONAVIRUS covid-19 je ne le še vedno med nami, ampak se še celo širi, 
kot lahko slišimo, ali celo sami občutimo v zadnjem času. Zato se čim bolj dosle-
dno ravnajmo po navodilih zdravstvenih oblasti, da obvarujemo sebe, svoje drage 
bližnje in tudi druge pred to nevarno boleznijo. Tudi v cerkvi se obnašajmo tako, 
kot zahteva sedanja situacija. Tisti, ki ste bolni in morda sumite na coronavirus, ali 
kašljate, imate dovolj velik razlog, da ostanete doma in od tam spremljate sv. 
mašo po radiu Ognjišče ali po TV eksodus ali nacionalni TV ob prvih nedeljah. To 
seveda ni isto kot telesna navzočnost in sodelovanje pri sv. maši v cerkvi. Razlika 
je taka, kot če smo povabljeni na praznovanje npr. rojstnega dne, svatbe ali kaj 
podobnega, in se povabilu odzovemo – ali pa le gledamo video posnetke tega 
dogodka. Če nam je mogoče, je prav, da sodelujemo v cerkvi pri sv.daritvi. Če pa 
smo bolni, ostanimo doma, preberimo nedeljsko Božjo besedo in se pogovorimo 
o njej med seboj, kaj nam pomeni, k čemu nas spodbuja. Skupaj molimo, se Bogu 
priporočajmo in se mu zahvaljujmo za vse dobro, ki ga prejemamo. 
- BIRA V ZAGORJU se navadno začenja po kvatrni nedelji. Lahko jo prinesete 
vsak dan razen petka dopoldne. Če se prej telefonsko najavite, me boste gotovo 
našli, saj prav vsak trenutek tudi ne morem biti v župnišču.  
 

Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. 
(prim. Mt 21,31) 

 

Jezus, ta zgodba o prostitutkah (ne-

čistnicah) in oderuhih, ki bodo šli v 

Božje kraljestvo pred nami, poštenimi 

ljudmi, me sploh ne prepriča. 

Nekaj mi povej: so bile prostitutke v 

tvojem času tako nesramne kakor tiste, 

ki množično postajajo na priključkih 

mestnih obvoznic in zaradi katerih je 

postalo življenje v predmestnih četrtih 

nemogoče? 

In oderuški cestninarji v tvojem času so 

bili takšni kakor današnji oderuhi? Ka-

kor razpečevalci drog, mafijci, ugrabite-

lji, podkupljenci, ki onesnažujejo politi-

ko in javno upravo? 



30. september 
HIERONIM 

 

 
 

Doma naj bi bil z našega ozemlja, nekje 
med Slovenijo in Hrvaško. Poznamo ga 
predvsem po njegovem pomembnem delu, 
saj je Sveto pismo prevedel v latinščino. 
Tako je s svojo Vulgato postal last vse Cer-
kve za vse čase. Neverjetno dobro je poznal 
Sveto pismo in napisal je številne razlage 
svetopisemskih knjig, znal pa je tudi lepo 
voditi tiste, ki so se odločali za poglobljeno 
duhovno življenje. Na slovenskih tleh so ga 
nekoč zelo častili. Njegovo ime pomeni 
»človek s svetim imenom«, ki pa smo ga 
Slovenci spremenili v Jeromen ali Jerom. 
Živel je med leti 345 in 420.  

 

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 

 

 

Ali imajo taki ljudje res prednost pred 

tistimi, ki se zadovoljijo z življenjem brez 

posebnega  naprezanja za dobro, toda tudi 

brez težkih padcev v zlo? 
 

»Dobro prisluhni temu, kar pravim,« mi 

odgovoriš. »Prostitutke in oderuhi pojdejo 

pred vami ne zaradi tega, kar so, temveč če 

so in ko so pripravljeni spremeniti svoje ži-

vljenje. Kdor se valja po blatu, je dovzeten 

za privlačnost dobrega. In ni greha, ki ga ne 

bi mogel biti odrešen.  

Pa poskusi govoriti o spreobrnjenju ljudem, 

ki se imajo za poštene. Kar poskusi govoriti 

o spreobrnjenju tistim, ki enoličnemu in 

brezbarvnemu življenju primešajo nedelj-

sko mašo, kakšno molitvico in nekaj male-

ga miloščine.« 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 

ZAKAJ SE NE ZNAMO VEČ  IGRATI? 
Velika izguba, strašno osiromašenje,  

če se ne znamo več čuditi, - če se ne znamo več igrati,  

Če se je izgubila vsa domišljija. – Zdi se mi zelo slabo,  

Če so danes v glavnem pregnali iz šol  

pravljice in čudežne zgodbe,  

Če univerze postajajo tovarne znanja. 

Človeštvo umira od same učinkovitosti.  
Domišljija je pregnana.  

Ljudje so načrtno in računalniško  

vključeni v delovne procese.  

In tu morajo samo eno: brezhibno delovati.  

Zakaj so se morale  

vse sanje, igre in domišljija razgubiti  
ob hladno preračunanih interesih? 
 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 

Veliki Bog, svojo vsemogočnost  

razodevaš predvsem z  

usmiljenjem in prizanašanjem.  

Nenehno nas obsipaj  

s svojo milostjo,  

da si bomo prizadevali  

za obljubljene dobrine  

in dosegli nebeško veselje.  

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,  

tvojem Sinu, ki s teboj  

v občestvu Svetega Duha  

živi in kraljuje vekomaj.  

Amen. 
Po:  Molimo s Cerkvijo, leto A–4 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

ZAPOSLITEV – »Zaposlili bomo nekoga, ki je 
odgovoren.« – »Potem sem jaz pravi. Ko je v 
prejšnji službi bilo kaj narobe, so vedno rekli, da 
sem jaz odgovoren.« 
 


