
 

 
 

Ko je bil v Betaniji,  

v hiši Simona Gobavca,  

in je sedél pri mizi,  

je prišla žena z  

alabastrno posodico drago-

cenega dišavnega olja 

iz pristne narde.  

Strla je posodico in ga izlila 

na njegovo glavo.  

Nekateri pa so bili nejevoljni 

in so govorili med seboj: 

»Čemú ta potrata olja?  

Saj bi ga lahko prodali  

za več kot tristo denarijev  

in denar dali ubogim!«  

In jezili so se nanjo.  

Jezus pa jim je rekel:  

»Pustite jo!  

Kaj ji delate težave?« 
 

(Mr 14,3–8) 
 

 

KRIŽ – DOKONČNA ZMAGA LJUBEZNI 
 

 Po branju pasijona je nemogoče, da človeka ne bi 
pretreslo, razen če morda v njegovem srcu nečesa 
manjka. Evangelij nam danes poroča o tako nezno-
snih grozodejstvih, krvoločnosti, krivicah in okrutnosti, 
ki so jih zmožni povzročiti nizkotni ljudje. Ko se te 
stvari vsaj ne bi znova in znova ponavljale. Tako pa 
žal ne mine dan, ko mediji ne bi prinesli podobnih no-
vih o trpljenju nedolžnih, o njihovih mukah. Ljudje na-
mreč kar naprej neizprosno nadaljujejo z enakimi zlo-
čini. 
 Jezus je vedel za vse, kar se bo z njim zgodilo. Ce-
lo hote je šel v to trpljenje. Koliko bolj se sprašujemo, 
zakaj je zavzel takšno stališče, toliko bolj smo prisiljeni 
razumeti, da je to zares sam hotel in da je pravzaprav 
bilo vse nekako že vnaprej določeno. Vse teče kot 
vnaprej zrežirano. Prvi se zoper Jezusa združijo fari-
zeji, pridruži se jim še Juda. Kasneje organizirajo za-
sedo, sodišče s stražo pa potem vse ostale stvari vse 
do Golgote. Vse stvari so v logičnem zaporedju. Za-
dostuje stvari prepustiti sadistični ozkosrčnosti ljudi in 
stvari kar same tečejo naprej.  
 V vsej tej zgodbi pa imajo tako Jezusove besede 
kot tudi njegov molk enak cilj: da bi samega sebe izni-
čil, da bi ljudje tako lažje spoznali Očeta in bi bil s tem 
Bog proslavljen. Ne moremo si predstavljati še kak-
šnega globljega ponižanja, kot je bilo to Jezusovo. 
Prav tako nema je nepredstavljiva njegova vsesplošna 
ubogljivost in tako očitno (v človeških očeh) »sovraš-

tvo do samega sebe«. V resnici gre za zaupanje in vrtoglavo darovanje Očetu; o tem 
končno priča Jezus sam s svojo zadnjo molitvijo iz psalma, ki mu jo je položil na usta 
evangelist. 
 Po Jezusovem trpljenju se v resnici pričenja nov svet, v katerem vlada mir. V strašni 
preprostosti in v vsej čistosti se namreč pokaže dokončna zmaga ljubezni. V izničenju in 
ponižanju se pretresljivo pokaže, kako se iz tega rodi neuklonljiva zvestoba Bogu.  

Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B – Cvetna nedelja 
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Svete maše: 

6. POSTNA 

- CVETNA 

NEDELJA 

                     28.3. 
Sv.Milada Praška, dev 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Spoved - Križev pot 
  9h +Anton in starši Kalister, Juršče 46, dar. Rad.v. 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
14h VELIKONOČNA SPOVED 

15h Križev pot 

Ponedeljek      29.3. 
Sv.Bertold,red.ustan. 

Trnje 19h +Zorka Žele, Trnje 4, obletna 

Torek              30.3. 
Sv.Janez Klimak, opat 

Zagorje 
Trnje 

18h +Milan Vadnjal, Zagorje 38, zadušna 

19h +i Šajn, Klenik 75 – Križev pot 

Sreda              31.3. 
Sv. Benjamin, diakon 

Zagorje 
19,30 +Marija in Anton Rolih, Drskovče 23, obletna 

  +Srečko Vadnjal, Parje 25, dar.Margon, Pivka 

VEL. ČETRTEK   1.4. 
Sv.Tomaž Toletinski 

Zagorje 
Trnje 

18h V čast SRT za duhovne poklice in prvoobhajance 
19,30 V čast SRT za duhovne poklice 

VELIKI PETEK     2.4. 

Sv.Frančišek Paolski 
Trnje 

Zagorje 

18h Obredi Velikega petka 

19,30 Obredi Velikega petka 

VEL. SOBOTA    3.4. 
Sv.Rihard, škof 

Trnje 

Zagorje 

19h VEL.VIGILIJA: +Nace Dekleva, Klenik 4/b, obletna 

20h VEL.VIGILIJA: +Srečko Vadnjal, P.25,d.zak.sk.Il.B. 

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 

                     4.4. 
Sv.Izidor Seviljski,c.u. 

Trnje 

Zagorje 
Trnje 

Zagorje 

  7h V čast vstalemu Zveličarju za vse župljane - Ofer 

  9,30 V čast vstalemu Zveličarju za vse župljane - Ofer 
11h +Neda in Branko Polh, Klenik 84 - Ofer 

15h +Martin Vidmar, Parje 2/a, dar. dru.Abram - Ofer 

- VELIKONOČNA SPOVED v Trnju bo ob 14h: v zakristiji spoveduje g. Jože Ja-
kopič, v Mežnariji g.msgr.Vinko Lapajne. Prosim, da se za spoved dobro pripravi-
te že doma in se zvrstite z upoštevanjem vseh navodil glede korona virusa! 
 G.Jože bo po vsakem spovedancu obhajal v cerkvi, kjer se pridružite tudi spo-
vedanci iz Mežnarije. 
- BLAGOSLOVLJENE OLJKE vam bodo delili ob izhodu, ali si jih boste vzeli po 
maši. V Trnju bodo na razpolago še popoldan in pri maši v med tednom, v Zagor-
ju je cerkev odprta in si jih lahko vzamete kadarkoli do četrtka. Obalne župnije, ki 
so nam preskrbele oljčne vejice se priporočajo za vaš dar za obnovo in vzdrže-
vanje njihovih cerkva. 
- NABIRKI: na Veliki četrtek iz postnih premagovanj za KARITAS, na Veliki petek 
ZA SVETO DEŽELO – pomoč tamkajšnjim kristjanom, ki živijo v zelo težkih raz-
merah, ki so še hujše zaradi pandemije, ki onemogočajo romanja. Mnogi tamkaj-
šnji kristjani se preživljajo z izdelavo raznih spominkov, pa tudi oskrbe romarjev, a 
vsega tega sedaj ni več. Zato tudi papež Frančišek zelo priporoča to nabirko! 
- DAROVI ZA CERKEV: zadnje leto so se zaradi pandemije tudi dohodki za naše 
župnije zelo zmanjšali. Zato se vam zelo priporočamo za vaše darove. Ker v cer-
kvi ne more biti običajnega ofra, boste svoje darove lahko dali v nabiralnik na mi-
zici za tisk na Velikonočno vigilijo, na samo Veliko noč in na velikonočni ponede-
ljek. Lahko pa svoje darove nakažete tudi na TRR za:  
ŽUPNIJA TRNJE SI56 1915 0500 4076 963. 
ŽUPNIJA ZAGORJE SI56 1915 0500 4076 866. 



 
 

- NA VELIKI ČETRTEK se bodo predstavili štirje prvoobhajanci v Zagorju in se 
nam priporočili v molitev, da bi se dobro pripravili na prejem zakramenta sv. obha-
jila. 
- SV.MAŠE IN OBREDE velikonočnega trodnevja si preberite zgoraj. Na Vel. 
četrtek po sv. maši vabljeni k češčenju Jezusa na Oljski gori vsaj eno uro. 
Na Veliki petek: v Zagorju češčenje Jezusa v SRT od 9h do 12h. Lepo vabljeni, 
kdor more. Popoldne ob 15h, času Jezusove smrti, vabljeni odrasli in otroci h kri-
ževem potu v obeh župnijskih cerkvah. Ob 18h v Trnju in ob 19,30 v Zagorju vab-
ljeni k obredom Velikega petka s poslušanjem Jezusovega trpljenja, češčenjem 
križa in sv.obhajilom. Kdor ne bo mogel k obredom, lahko pride k sv. obhajilu ta-
koj po teh obredih. 
 Na Veliko soboto: blagoslov velikonočnega ognja: ob 6,30 v Zagorju, ob 7h v 
Trnju, ob 7,25 v Palčju in ob 7,45 na Jurščah. Tam bo tudi blagoslov jedil, ki jih 
prinesite pred cerkev! – Blagoslov jedil: Šilentabor ob 8,30, Ratečevo Brdo ob 9h; 
Palčje ob 14h, Trnje pri križu v sredi vasi ob 14,30, v Kleniku ob 15h, v Parjah ob 
15,35, v Drskovčah ob 16h, v Zagorju ob 16,30. Povsod - razen v Trnju - bo bla-
goslov pred cerkvijo. Košare z jedmi dajte skupaj, sami pa se oddaljite in bodite 
skupaj po deset oseb z določeno razdaljo zaradi coronavirusa, da ga ne bomo 
prenašali! 
- obredi velikonočne vigilije začnejo v Trnju z blagoslovom ognja ob 19h, imel 
jih bo g.dr.Janez Arnež, škofijski kancler (če ne bo prišlo kaj vmes…), v Zagorju 
ob 20h (ali 20,30, če…). Vstajenske procesije ne bo! 
- VELIKA NOČ: z dovoljenjem g. škofa Jurija bomo lahko imeli v vsaki župniji po 
dve praznični maši. V Trnu ob 7h z Vstajenjem in ob 11h, v Zagorju ob 9,30 in ob 
15h. Tako se vas bo lahko več udeležilo praznične maše. Ostali, ki ne boste 
mogli priti k sv. maši, lahko pridete po maši k sv.obhajilu. Za vse maše od Velike-
ga četrtka do velikonočnega ponedeljka se je treba prijaviti!!! 
- OBHAJILO BOLNIKOV in OSTARELIH bo v sredo, 31.3. dopoldne. Domači ali 
sosedje jih opozorite na to in jih prijavite, da bodo za te največje praznike tudi oni 
deležni Božjega obiska, okrepčila in pomoči. 
- POGREB: +Milan Vadnjal, Zagorje 38 pri Sv.Pavlu v sredo, 31.3. ob 17,30. 
Maša zadušnica pa bo v torek, 30.3. ob 18h v župnijski cerkvi. 
 

KRIŽANI JEZUS 
 

Križani Jezus, vsi nas lahko prevarajo, zapustijo, razočarajo,  

edini ti nas ne razočaraš nikoli!  

Dopustil si, da so te naše roke kruto pribile na križ,  

da bi nam dopovedal, da je tvoja ljubezen resnična, iskrena, nepreklicna. 
 

Križani Jezus, oči naših prednikov so te iskale  

v napornih dneh njihovega življenja  

in so v tebi  našle tolažbo in mir.  

Oči naših staršev so videle tvoje rane  

in so začutile moč Božje ljubezni,  

ki se ne postara in ne ovene. 
 

Naše oči so videle tvoje pribite roke,  



POMAGAJ NAM VSTATI 
 

Gospod Jezus,  

pod težo križa  

si padel na zemljo.  

Teža našega greha,  

teža našega napuha  

te priklepa k tlom.  

Tvoj padec ni znamenje zle usode,  

ni preprosta slabost  

zaradi poteptanosti. 

Hotel si priti naproti nam,  

ki zaradi svojega napuha  

ležimo na tleh.  
 

V svoji oholosti mislimo,  

da smo sposobni  

ustvariti človeka.  

V resnici vedno globlje  

ponižujemo človekovo dostojanstvo. 
 

Gospod, pomagaj nam,  

ker smo padli.  

Pomagaj nam,  

da bomo zapustili  

svojo rušilno oholost  

in se ob tvoji ponižnosti učili,  

kako na novo vstati. 
 

Joseph Ratzinger – Zakladnica molitve 
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pa vendar zmožne podarjati svobodo;  

vidijo tvoje noge, pribite na les,  

pa vendar zmožne hoditi in omogočati, 

da hodimo;  

vidijo tvoje srce, s sulico prebodeno,  

pa vendar vedno podarja odpuščanje, ki 

odrešuje. 
 

Križani Jezus, konec je utvare o sreči 

brez Boga.  

Vračamo se k tebi, edino upanje in odre-

šenik, edina radost in edina resnica,  

ki poteši srce in daje smisel in dostojan-

stvo življenju nas vseh. 

Križani Jezus, usmili se nas, grešnikov! 
 

Angelo Comastri, Zakladnica molitve 

 
 

 
 

 

Maša na veliki četrtek je še posebej 

spomin zadnje večerje, pri kateri je Jezus 

postavil zakramenta evharistije in svetega 

reda (mašniškega posvečenja),  aposto-

lom umil noge in dal novo zapoved lju-

bezni. S to mašo se začenja veliko tri-

dnevje.  
 

 
Na veliki četrtek pred nas stopata zlasti 

dva simbola, dve znamenji, brez katerih 

ni nobene od svetih maš, to sta kruh in vi-

no. 

Povabljeni smo, da se na ta dan še pose-

bej poglobimo v to skrivnost, po kateri 

Jezus še danes pri vsaki sveti maši stopa 

med nas. Pri tem zakramentu je naše ob-

čestvo kot apostoli »posedeno za mizo« 

zadnje večerje.  
Po: Družinski obrednik 

 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
PETJE – Policist kontrolira fanta, ki 
na ulici igra kitaro. Pogleda osebni 
dokument in potem reče: »Spremljaj-
te me, prosim!« – Kitarist na to: »Z 
veseljem. Kaj boste pa peli?« 

 


