
 
 

Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« 

Marta, sestra umrlega, mu je dejala:  

»Gospod, že ima zadah,  

saj je četrti dan mrtev.«  

Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, 

da boš videla Božje veličastvo, 

če boš verovala?«  

Odstranili so torej kamen;  

Jezus pa je vzdignil oči in rekel:  

»Oče, zahvaljujem se ti,  

ker si me uslišal. Vedel sem,  

da me vsělej uslišiš, toda zaradi mno-

žice, ki stoji okrog mene, sem rekel, 

da bi verovali, da si me ti poslal.« 

In ko je to izrekel, je zaklical 

z močnim glasom: »Lazar, pridi 

ven!« In umrli je prišel ven.  

Noge in roke je imel  

povezane s povôji in  

njegov obraz je bil ovit s prtom.  

Jezus jim je rekel:  

»Razvežite ga in pustíte, naj gre!« 
 

(Jn 11,39–44) 
 

 

KORAKI V SMRT ALI V ŽIVLJENJE? 

 Za nas kristjane smrt, potem ko jo je pretrpel Je-
zus, ni več konec poti, slepa ulica, iz katere ni izhoda, 
ampak je začetek novega načina bivanja. Vera v po-
smrtno življenje je domača vsem naravnim religijam. 
Ta vera izhaja iz zdravega sklepanja: na tem svetu ni 
pravičnosti, v svojem srcu pa nosim zakon: »Delaj do-
bro, ogibaj se slabega!«, ki ga nisem vanj zapisal 
sam. Tisti, ki je to položil v moje srce, bo v drugem 
življenju zagotovo povrnil vsakomur po njegovih delih, 
sicer bi bil zakon nesmiseln. 
 Misel na telesno smrt nam pogosto dela sive lase, 
navadno pa se prav malo menimo za drugo smrt, ki je 
v Božjih očeh, pa tudi v očeh zdravo mislečega člove-
ka hujša – to je duhovna smrt. Tej smrti bi lahko rekli 
tudi sebičnost, materializem. Božja beseda današnje 
nedelje je uglašena na temo: življenje iz Božjega Du-
ha. Prerok Ezekijel govori o tem, kako lahko Bog tudi 
mrtve iz grobov povede v obljubljeno deželo, potem ko 
je vanje dihnil svojega Duha. Besede, ki nam jih na-
menja apostol Pavel, so že bolj razumljive. Kdor živi 
po mesu, pravi Pavel, Bogu ne more biti všeč. Živeti 
po mesu pomeni živeti po nagonih, kakor živijo živali. 
Vsi pa smo že ob spočetju, v prvem hipu življenja, pre-
jeli Božjega Duha, lastnost, ki nas dela podobne svo-
jemu Stvarniku. Pri krstu in potem pri drugih zakra-
mentih smo bili napolnjeni s Kristusovim Duhom: du-
hom služenja, duhom ljubezni do Boga in soljudi. Če 
živimo skladno s tem Duhom, smo resnično živi, živi-
mo v polnosti, sicer pa le životarimo. Bolj ko se trudi-
mo živeti po Kristusovem Duhu, bolj postajamo člove-
ški. Trditev, da krščanstvo človeka ponižuje, je pov-
sem brez podlage. Človeka lahko ponižuje le »krščan-
stvo« po lastnem okusu, ki ni ne Kristusovo ne evan-
geljsko. 
 Bog hoče, da mu služimo tako, da čim bolj izpopolnimo svojo osebnost, zato je vsakega od nas 
ustvaril edinstvenega in neponovljivega. In vsak od nas je odgovoren za sleherni korak. Če je pravi-
len, ga vodi v življenje, sicer pa v smrt. 

Po: Beseda da Besedo 
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Svete maše: 

5. POSTNA - 

TIHA NEDELJA 

                     29.3. 
Sv.Bertold,red.ustan. 

 

Zasebno 

Zasebno 

 

10h Za vse župljane obeh župnij 

19h Križev pot – povabljeni h križevem potu tudi v družini 

Ponedeljek      30.3. 
Sv.Janez Klimak, opat 

zasebno 19h +Katarina in Roman Krajnc, Palčje 18, obletna 

Torek              31.3. 
Sv.Benjamin,muč,diako. 

zasebno 19h +Anton Smrdel, Trnje 75 

Sreda             1.4. 
Sv.Agapa in Irena, m. 

zasebno 19h +i Vadnjal in Vilhar, Zagorje 38, obletna 

Četrtek           2.4. 
Sv.Frančišek Paolski 

zasebno 19h +Marjo Žužek, Juršče 1 

Petek             3.4. 
Sv. Rihard, škof 

zasebno 19h +Nace Dekleva, Klenik 4/b, obletna 

Sobota            4.4. 
Sv.Izidor Seviljski, šk. 

zasebno 
19h +Antonija Valentinčič, Parje 25 

 +Maks in Karlina Škrlj in Aljoša Možina, Dr. 7, obl. 

6. POSTNA 

CVETNA-NEDELJA 

                     5.4. 

 
zasebno 

 

10h Za vse župljane obeh župnij 

 
- VERSKI TISK za naročnike: Družina št.13, Ognjišče št.4 in Mavrica št.8 so v 
Zagorju v cerkvi na mizici za tisk, v Trnju vam bodo dostavili na dom. V njem bo-
ste lahko brali veliko spodbudnega za preživljanje v času koronavirusa. 
- OBLATOV v Trnju letos ne bo! 
- ZVONENJE ob 21h (ker smo prešli v poletni čas) nas bo še naprej vabilo k moli-
tvi, da bi se čim prej končala pandemija s koronavirusom covid-19 in vztrajajmo. 
Molimo vsaj desetko rožnega venca, pa tudi posebno molitev za zdravje v času tega 
virusa. Izročajmo se tudi v Marijino varstvo z molitvijo: Pod tvoje varstvo in druge. 
- ŠKOFJE VABIJO VSE VERNIKE k ogledu nedeljskega nagovora nadškofa Zo-
reta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30) in skupni molitvi s škofi ob ponedeljkih.  
- LJUBLJANSKI NADŠKOF Stanislav Zore se je odločil, da bo med molitvijo v 
ponedeljek, 30. marca, ob 21. uri SLOVENIJO POSVETIL PRESVETEMU SR-
CU JEZUSOVEMU IN BREZMADEŽNEMU SRCU MARIJINEMU. To molitev 
(nekaj listov natisnjenih v cerkvi) in posvetitev bo prenašal Radio Ognjišče. Vse 
Slovence vabi, da se na to dejanje pripravljamo z molitvijo rožnega venca in litanij Sr-
ca Jezusovega in Marijinih litanij. 
- SLOVENSKI ŠKOFJE VABIJO VERNIKE, da v okviru priprave na velikonočne 

praznike spremljajo radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca 

do 4. aprila 2020. 

- 15. RADIJSKI MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE z geslom: SI UPAŠ ŽIVETI? bo 

od danes, 29.3. do 4.4.2020. Vsak dan ob 8h bo Svetovalnica na temo misijona, 

Drugi pogled ob 10,15, Osrednji misijonski nagovor ob 17h, ob 19h sv.maša in ob 

20h Večerni pogovor v živo s poslušalci. Vzemite si čas, da boste prisluhnili raz-

ličnim misijonarjem. Podrobneje si lahko ogledate na spletu na Radiu Ognjišče. 



 
 

- KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE IN DISCIPLINO ZAKRAMENTOV je 19. 
marca 2020 vsem škofom posredovala navodila in predloge za obhajanje bogo-
služja v času epidemije COVID-19. Na osnovi omenjenega dokumenta so sloven-
ski škofje ordinariji na 23. redni seji Stalnega sveta SŠK, ki je 24. marca 2020 po-
tekala po videokonferenci, sprejeli naslednja navodila za obhajanje velikonočnih 
praznikov v Sloveniji v času epidemije: 
1.  Cvetna nedelja, 5. april 20201. Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje 

v svojih stolnicah brez navzočnosti ljudstva. 
2.  Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo, če je mogoče ob 10.00 (ko 

je prenos svete maše iz mariborske stolnice), brez navzočnosti ljudstva in 
brez somaševanja. Pri bogoslužju prebere pasijon po Mateju. Župnik naj ver-
nike povabi k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00 oziroma k 
spremljanju spletnega prenosa iz župnijske cerkve. 

3.  Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez nav-
zočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, bu-
tare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo, ki je na razpolago v cerkvi v 
Zagorju. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim 
ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do 
okužb oziroma širjenja epidemije. 

4.  Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta 
(TVSLO 1, predvidoma ob 11.30). 

5.  Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k daro-
vanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni račun 
župnije: Trnje: SI56 1915 0500 4076 963; Zagorje SI56 1915 0500 4076 866.  

Prihodnjo nedeljo pa še o Velikem tednu in Veliki noči! 
- OPOZORILO: Nekdo je v poštni nabiralnik dal določeno vsoto denarja, ni pa 
napisal, za kakšen namen je. Prosim, da to naknadno stori! 
 

- MOLITEV ZA DUHOVNO OBHAJILO: 
Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri 

sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, 

da ga prejmemo v duhovni obliki. 

Možna in priporočena oblika: 

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokri-

žamo. 

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter 

zmolimo kesanje. 

3) Preberemo evangelij dneva. 

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi 

(bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne 

občutke prebuja v vas). 

5) Zmolimo veroizpoved. 

6) Sledi duhovno obhajilo: 

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem 

zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljube-

zen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na 

križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, pred-

vsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te 

ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da 

prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v 

moje srce in prebivaš v njem. 

(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …) 

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za 

Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Te-

boj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi 

pomagaj, da ostanem v Tebi. 

6) Molitev končamo z znamenjem križa. 
 

Kristusov križe za človeka nekaj podobnega, kot so za ptice krila: 

nosi ga kvišku.                       (sv. Bernard) 



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 

3. april 
RIHARD 

 

Rodil se je okoli 1197 v plemiški družini 
Wich, ki je v angleški državljanski vojni za-
šla v dolgove in izgubila gospodarja, Rihar-
dovega očeta. Posestvo je prevzel Rihardov 
starejši brat, ko pa ni mogel poplačati upni-
kov, je moral v zapor. Tedaj je Rihard pustil 
študij, ki ga je veselili, da reši dom. S pri-
dnostjo in razumnostjo mu je to uspelo. Brat 
mu je ponudil pravice do nasledstva in mu 
pridobil nevesto iz bogate rodbine, Rihard 
pa je oboje odklonil. Odbrana nevesta se je 
rada poročila z njegovim bratom, saj je vide-
la, da je Rihardu več do študija kot do dru-
žine. Bil je kancler oxfordske univerze, po-
tem pa ga je svetniški Edmund Rich, nad-
škof v Canterburyju in angleški primas, po-
vabil k sebi za tajnika. Zvesto mu je služil in 
je svoje bogato znanje s pridom uporabljal. 
Rihard je izpopolnil svoje znanje in bil po-
svečen v duhovnika. Leta 1244 je bil izvo-
ljen za škofa v mestu Chichester. Kralj Hen-
rik III. je sicer temu nasprotoval in dal za-
pleniti vse škofovske dohodke. Riharda to ni 
motilo. Naselil se je v najeto stanovanje in 
se hranil pri preprostih ljudeh. Obiskoval je 
župnije in povsod je bil z navdušenjem spre-
jet. Kralj si je čez čas premislil in mu vrnil 
premoženje, ki ga je Rihard vse do smrti 
1253. leta  z veseljem delil z ubogimi.  

 

 
 

 

 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
 

Spovedovanje v postnem in veli-

konočnem času 
1. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem 
postnem in velikonočnem času, ko je zara-
di izrednih razmer onemogočen prejem za-
kramenta svete spovedi, v srcu obudijo 
iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj 
Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdi-
hovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC 
1492). Papež Frančišek je med jutranjo 
sveto mašo 20. marca 2020 v kapeli doma 
sv. Marte v Vatikanu med pridigo sprego-
voril o odpuščanju grehov, ko vernik ne 
more prejeti zakramenta svete spovedi: 
Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki 
noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z 
Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: 
»Oče, kje lahko najdem duhovnika, spove-
dnika, ker ne smem iti od doma? In jaz se 
želim spraviti z Gospodom, želim, da me 
On objame, da me moj Očka objame … 
Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« 
Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: 
če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, 
se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej 
mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to 
in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpušča-
nja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu 
obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar 
zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v 
Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lah-
ko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, 
kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je 
pravi trenutek, to je primeren trenutek. Do-
bro opravljena molitev kesanja – tako bo 
naša duša postala bela kot sneg. Kadar 
kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljublje-
nega nad vse, se imenuje »popolno kesa-
nje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje 
odpušča male grehe. Če vsebuje trdni 
sklep čim prej pristopiti k zakramentalni 
spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih 
grehov (KKC 1452). 
 



 
 

POSVETILNA MOLITEV SRCU JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU 

 

Vsemogočni večni Bog, zahvaljujem/o se Ti in Te slavim/o! Ustvaril si 

me/nas po svoji podobi in me/nas daroval tej prečudoviti državi. Izročil si 

me/nas Svojemu Sinu, našemu Gospodu Jezusu Kristusu. On mi/nam je 

prinesel odrešenje v svojem trpljenju in smrti na križu. Gospod Jezus Kri-

stus, Sin živega Boga, zahvaljujem/o se Ti, ker si mi/nam poslal svojega 

Svetega Duha, ki bedi nad menoj/nami, ki me/nas vodi in usmerja mo-

je/naše življenje, da bi se uresničil Božji načrt! Bog, Sveti Duh, verujem/o, 

da se povezuješ z vsemi ljudmi na tem svetu! 

Goreče Te prosim/o: prenovi obličje zemlje tako, da razsvetljuješ moje 

srce/naša srca s svojo modrostjo, da bi živel/i v skladu z Božjo voljo, v lju-

bezni do Boga in bližnjega! Gospod Jezus Kristus, naš Odrešenik in naš 

Odkupitelj, tukaj in sedaj te skupaj z našimi državniki, vlado in državljani 

Slovenije, sprejemam/o za Gospoda in Kralja naše dežele in države ter po-

svečujem/o sebe in svojo državo Tvojemu presvetemu Srcu in Marijinemu 

brezmadežnemu Srcu! Prosim/o Te, vladaj nad nami in nad našim narodom 

z močjo Svetega Duha, da bodo v našem narodu vladale pravičnost, mo-

drost, edinost, sprava …! Skupno si bom/o prizadevali za zvestobo Božjim 

zapovedim, za spoštovanje naravnega in moralnega življenja v skladu z 

Božjo Besedo, ki je zapisana v Svetem pismu! 

 

Potem zmolimo očenaš, zdravamarija, slava Očetu. 

 

 

Še nekaj nujnih obvestil: Spoštovani župljani. Iskreno in vljudno vas pro-

sim, da tudi v času teh izrednih razmer zaradi skrbi za naše zdravje, po-

mislite na nujno potrebno vzdrževanje naših cerkva in župnišč in tudi nas 

duhovnikov. Vaše darove za redno delovanje župnije in vzdrževanje naših 

stavb lahko nakažete na TRR kot je navedeno zgoraj. Za svete maše pa 

lahko darujete tako, da mi namen sporočite po telefonu ali preko elektron-

ske pošte. Dar za mašo, ki predstavlja glavni vir duhovnikovega prihodka, 

pa lahko v pisemski ovojnici pustite v poštnem nabiralniku župnišča. 

Hvala vsem, ki ste že doslej tako delali! 

Bog naj vas blagoslavlja in varuje! 

Vaš župnik Niko 


