
 

 
 

Kdor ne sprejme svojega križa 

in ne hodi za menoj,  

ni mene vreden.  

Kdor najde svoje življenje, 

ga bo izgubil,  

in kdor izgubi svoje življenje 

zaradi mene,  

ga bo našel.  

Kdor sprejme vas,  

sprejme mene;  

in kdor sprejme mene,  

sprejme tistega,  

ki me je poslal. 
 

(Mt 10,38–40) 
 

 

JEZUSOV UČENEC NE SME BITI RAZDVOJEN 
 Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stav-
ke misijonarskega govora, s katerim Jezus poučuje 
dvanajstere v trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone 
po vaseh Galileje in Judeje. V tem govoru poudari dva 
bistvena vidika za življenje učenca – misijonarja: prvi 
je ta, da je njegova vez z Jezusom močnejša kakor 
katera koli druga vez; drugi pa je, da misijonar ne pri-
naša sebe, temveč Jezusa in po njem ljubezen nebe-
škega Očeta. Ta dva vidika sta povezana, saj bolj ko 
je Jezus središče tako srca kot življenja učenca, toliko 
bolj je ta učenec »prozoren« za to navzočnost.  
¸ »Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni me-
ne vreden ...« pravi Jezus. Ljubezen očeta, nežnost 
matere, lepo prijateljstvo med brati in sestrami, vse to, 
čeprav zelo dobro in upravičeno, ne sme nasprotovati 
Kristusu. Ne zato, ker bi od nas zahteval, da smo brez 
srca in brez hvaležnosti, nasprotno – ker je do učitelja 
potreben prednostni odnos. Za kateregakoli učenca, 
tako laika, laikinjo, duhovnika, škofa … mora biti to 
prednostni odnos. 
 Kdor se pusti pritegniti v to vez ljubezni in življenja 
z Gospodom Jezusom, postane njegov predstavnik, 
njegov »veleposlanik«, in sicer predvsem z načinom, 
kakšen je in kako živi. In sicer do take mere, da jim 

Jezus sam, ko pošilja svoje učence v misijone, reče: »Kdor sprejme vas, mene sprejme; in 
kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« (Mt 10,40). Potrebno je namreč, da 
ljudje zaznajo, da je za tega učenca Jezus resnično »Gospod«, je resnično središče življe-
nja ter vse v življenju. Ni pomembno, če ima, kakor vsaka človeška oseba, svoje meje, tudi 
svoje napake, da le ima ponižnost priznati jih in da nima razdvojenega srca.  
 »Kristjan sem, Jezusov učenec sem, a imam razdvojeno srce« … Tako ne gre. Dvoj-
nost ni krščanska. Z njo nisem pošten ne do sebe ne do drugih. Zaradi tega Jezus moli k 
Očetu, da učenci ne bi zapadli posvetnemu duhu. Ali si namreč z Jezusom, z Jezusovim 
duhom – ali pa te vodi posvetni duh. 
 Devica Marija je osebno okušala, kaj pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se od sebe same 
ter dati nov pomen družinskim vezem, izhajajoč iz vere vanj. Naj nam s svojo materinsko 
priprošnjo pomaga, da bi bili svobodni in veseli misijonarji evangelija. 

 

Po: papež Frančišek
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Svete maše: 

13. NEDELJA 

MED LETOM 

                    28.6. 
Sv.Irenej Lyonski, šk. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Trnje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Frančiška Tomšič, Trnje 68, 30. dan 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h Krst: Bor Rebec 

Ponedeljek   29.6. 
SV. PETER IN PAVEL 

Trnje 

Zagorje 

  9h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 
10,30 V dober namen 

Torek             30.6. 
1. muč. Rimske Cerkve 

Klenik 
20h +Marija in Jakob Pavlovič, Klenik 6, obletna 

 +Anton in Jožef Polh, Klenik 39, obletna 

Sreda             1.7. 
Sv.Estera, sp.žena 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           2.7. 
Ptujskogorska MB 

Juršče 

Zagorje 
18,30 +Antonija in Alojz Koričanova, Juršče 87, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

1. Petek           3.7. 
Sv. Tomaž, apostol 

Trnje 

Zagorje 
18,30 +Frančiška in Franc Margon, Trnje 62 

20h +Marija in Jernej Čeligoj, Parje 13, obletna 

1. Sobota          4.7. 
Sv. Urh (Uroš), škof 

Zagorje 20h +Vadnjal, Zagorje 72, obletna 

14. NEDELJA 

MED LETOM 

                     5.7. 
Sv. CIRIL IN METOD 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marta in Ivanka Rebec, Trnje 5, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 
- SLOVESNI PRAZNIK APOSTOLOV PETRA IN PAVLA bo jutri. Obenem je ta 
dan tudi dan duhovniških posvečenj v Cerkvi na Slovenskem. Letos bo posveče-
nih v duhovnike 7 bogoslovcev. Na žalost ne bo letos nobenega za našo škofijo. 
Molimo zanje, da bi bili dobri duhovniki po Božjem srcu! Molimo pa tudi za nove 
duhovne poklice: duhovnike, redovnike in redovnice! – Če bi si jih kristjani re-
snično želeli, bi morala biti polna cerkev molivcev ob nedeljah pred mašo v 
Trnju in ob četrtkih zvečer v Zagorju… in tudi jutri v Trnju. 
- PRAZNIČNE SV.MAŠE bodo jutri ob 9h v Trnju in ob 10,30 v Zagorju. Čeprav je 
za mnoge ta dan običajni delavnik, je še veliko takih, ki ste prosti: upokojenci, 
otroci, tisti, ki imate službo popoldne. 
- SREBRNA MAŠA G. MARJANA ŠKVARČA bo jutri ob 16h v Pivki. Tisti, ki ste 
dopoldne v službah ali kako drugače zadržani, se lahko udeležite praznične maše 
pri Sv. Petru v Pivki. 
- PRVI PETEK in SOBOTA V MESECU sta ta teden. Lepo vas vabim, še posebej 
šolarje, ki ste prosti šolskih obveznosti, k sv. maši in zadostilnemu sv. obhajilu. 
Nekateri še niste opravili sv. spovedi, še posebej v Zagorju. Zato vas vabim tudi k 
sv. spovedi v petek pol ure pred sv. mašo. 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj sporoči! 
- NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU bo 5.julija. To je priložnost, da se spomni-
mo  na rojake in na njihovo pričevanje za slovenstvo sredi tujine; letos še na po-
seben  način, saj so v razmerah epidemije stiki še bolj omejeni. Na oglasni deski 
oziroma vratih je  plakat  Rafaelove družbe, ki nas vabi  prihodnjo  nedeljo k  



 
 

molitvi zanje, 2. avgusta na romanje treh Slovenij na Višarje in Višarske dneve 
mladih od 30.7. do 2.8. Več bomo slišali na Radiu Ognjišče. 
- SV. CIRIL IN METOD, slovanska apostola in sozavetnika Evrope godujeta 
tudi prihodnjo nedeljo. Priporočajmo se jima, da bi Evropa, še posebej njen slo-
vanski del, ostala zvesta krščanskim izročilom in kulturi - omiki. 
- SLOVENSKA ŠKOFOVSKA KONFERENCA nam daje nova navodila ob po-
novnem širjenju pandemije koronavirusa, ki se pojavlja tudi v naših krajih. Zato jih 
vzemimo resno! 
b) Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, 
tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora 
razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 
1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). 
d) Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 
1,5 metra. Pevci morajo uporabljati maske. 
g) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri 
obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 
- SLOVENSKA KARITAS organizira zbiranje sredstev za pomoč otrokom s šol-
skimi potrebščinami: OTROCI NAS POTREBUJEJO. V lanskem letu so škofijske 
in župnijske Karitas s šolskimi potrebščinami pomagale 11.961 socialno ogrože-
nim otrokom po vsej sloveniji. Tudi v letošnjem letu so potrebe enake ali zaradi 
koronavirusa še večje. Kdor želi pomagati pri tej dobrodelni akciji, naj vzame zgi-
banko z gornjim naslovom. Če jih zmanjka, pa lahko daste svoj dar do konca ju-
lija v nabiralnik za Karitas v cerkvi. 
- MAVRIČNI ZABAVNIK je prišel za tiste, ki ste naročeni na Mavrico. Izšel je tudi 
mesečnik OGNJIŠČE za julij, prav tako tudi Novomašna DRUŽINA. Naročniki si 
vzemite! 
 

»Kdor dá piti samo kozarec hladne vode  

enemu izmed teh malih, ker je moj učenec,  

resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.« 
(Mt 10,42) 

 

Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hla-

dna« me vsega prevzame.  

Ti ne bi uporabil tega pridevnika, če 

ne bi sam izkusil, kaj pomeni v zaduš-

ljivi vročini kozarec hladne vode.  

Rad si te predstavljam, kako počasi 

srkaš kozarec hladne vode in pri tem 

občutiš prijetno olajšanje ter s hvalež-

nostjo gledaš prijatelja, ki ti ga je po-

nudil. 

Gospod Jezus, človeški um si ne bi 

znal izmisliti Boga, stvarnika morij in 

rek, ki se razveseli in je hvaležen za 

kozarec hladne vode.  

Gospod Jezus, 

ta tvoja beseda 

»hladna« mi da 

moči, ker mi 

zagotavlja, da 

razumeš vse odtenke naše človeškosti 

in naše slabotnosti. 

Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hla-

dna« me obvezuje. Govori mi, da ni 

dovolj narediti kaj, da bratje in sestre 

ne bi umirali od žeje. Ti želiš, da 

vsem omogočimo uživati ob osvežitvi 

s krepčilnim kozarcem hladne vode. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj



4. julij 
URH 

 

 

Včasih je bil med najbolj češčenimi svetniki 
na Slovenskem. O tem priča kar 85 cerkva, 
pozidanih njemu v čast. Že od nekdaj se mu 
ljudje priporočajo za srečno zadnjo uro. Je 
tudi mogočen priprošnjik zoper razne tele-
sne slabosti. Številni so ga prosili tudi za 
varstvo pred mišmi in podganami. Za Urha 
pa velja še druga zanimiva stvar, in sicer, 
da je postal prvi svetnik, ki je čast oltarja 
dosegel po rednem procesu, kakor je v ve-
ljavi še danes, kar pomeni, da ga ni za 
svetnika razglasil škof neke pokrajine, am-
pak je to storil papež (leta 993). Že kot otrok 
je bil poslan v benediktinski samostan in 
postal duhovnik, kasneje je kot dober škof 
modro vodil škofijo. Umrl je leta 973. Upo-
dabljajo ga z ribo v roki, ker nikoli ni užival 
mesa. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

VLAK – Na železniški postaji lokalne že-
leznice potnik po dolgem čakanju vpraša 
postajnega  načelnika: »Kdaj končno 
pride ta vlak?« – »Mislim, da prav kma-
lu,« odvrne ta, »strojevodjev pes je že 
prišel!« 

 

Prav prisrčno sporočilo ima današnje 
prvo berilo: pobožna in priletna zakon-
ca sta z izredno gostoljubnostjo spre-
jela Božjega moža preroka Elizeja in 
mu pripravila posebno sobo. Rekla sta: 
»Svet človek naj ostane pri nas.« Naj 
bo tudi naša želja bivati skupaj s sve-
timi ljudmi in da bi postajali sveti, da si 
bodo drugi želeli naše družbe. 
Vsekakor pa se kristjanova svetost 
začne že pri krstu, v katerem smo bili 
s Kristusom pokopani v njegovo smrt. 
V krstu umiramo, da v Kristusu zaži-
vimo. Novi človek je po Kristusu 
ustvarjen, se po njem zgleduje in se 
trudi živeti, kakor je živel on. Zaradi 
vsega tega smemo upati, da bomo z 
njim živeli tudi v večnosti. 

 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–3 

 

Nenavadna sreča 

 

Nenavadno je. Sreča ne prihaja z bo-

gastvom. Bogati ljudje so redko veseli 

ljudje.  

Nenavadno je. Sreča tudi ne pride, če 

delaš samo to, kar te veseli. Nihče ti ne 

more reči, kaj moraš delati, da boš v 

svojem enkratnem življenju srečen. 

Sreče ne merimo na metre. Sreča je za 

vsakega drugačna. Toda obstajajo poti,  

po katerih svojo srečo zagotovo zgrešiš.  

Se kdaj spomniš na dobrih starih deset 

Božjih zapovedi? Mogoče si že kdaj 

pomislil, da naj bi prav te zapovedi stale 

napoti tvoji sreči.  

Toda najlepši dnevi življenja so prav 

takrat, ko si v popolnem sozvočju z nji-

mi, ko imaš čisto vest, ko živiš v iskreni 

ljubezni. 
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 


