
 

 
 

»Nič ni zunaj človeka,  

kar bi ga moglo omadeževati,  

če pride vanj,  

ampak ga omadežuje to,  

kar pride iz človeka. 

Od znotraj namreč,  

iz človekovega srca,  

prihajajo hudobne misli, 

nečistovanja, tatvine, umori, 

prešuštva, pohlepi, hudobije, 

zvijača, razuzdanost, 

nevoščljivost, bogokletje,  

napuh, nespamet.  

Vse te hudobije prihajajo od 

znotraj in omadežujejo člo-

veka.«        
(Mr 7, 15.21-23) 

 

 

NIČ NI ZUNAJ ČLOVEKA,  
KAR BI GA MOGLO OMADEŽEVATI 

Zanimivo je opazovati majhne otroke, ko so pri igri ali 
zabavi: zelo so sproščeni, neposredni, zaupljivi, brez dlake 
na jeziku. Njihov svet še ne pozna različnih filtrov, s pomo-
čjo katerih odrasli kontroliramo svoj govor. Pred enimi 
ljudmi povemo o isti stvari nekaj, pred drugimi kaj drugega, 
v skladu s tem, kaj kdo sme vedeti in kaj ne. Zavedamo se 
namreč, da se s svojim govorjenjem razkrivamo in tako 
drugemu pokažemo, kje so naše močne in kje ranljive toč-
ke. Zato se ne smemo čuditi, ko imamo o isti osebi eni eno 
mnenje, drugi pa popolnoma nasprotno, za ene je lahko 
angel, za drugega pa živi hudič. 

Smo ljudje sposobni nositi več različnih mask, ki so si dia-
metralno nasprotne? Res je v vsakem človeku počelo dobre-
ga in slabega, vendar bolj v redkih primerih se popolnoma 
prepustimo slabemu, kajti slej ko prej čutimo, da slabo najprej 
uničuje nas same in šele posredno prizadene drugega. 

Psihologi nas danes prepričujejo, da je okolje najpo-
membnejši dejavnik pri oblikovanju osebnosti. Ko opazu-
jemo otroke, kakšnega prostaškega govorjenja se navadijo 
že v vrtcu, bi večina pritrdila, da imajo omenjeni strokov-
njaki prav. Po drugi strani pa se ne morem sprijazniti z dej-
stvom, da imam jaz sam v rokah vajeti svojega življenja in 
zato jaz sam odločam, kaj bom sprejel in kaj ne. Zato ra-
zumem upor najstnikov, ki ne dovolijo, da bi jim starši krei-
rali njihove temeljne življenjske odločitve. Okolje je le delni 
kreator človekove osebnosti, kar je dobro vedel že Jezus, 
zato ni sprejemal družbeno sprejetih klišejev, ampak je 
imel posluh za konkretnega človeka. 

»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj!« smo slišali v današnjem 
evangeliju. Že pri otrocih, ki se v vrtcu skupaj igrajo, hitro opazimo, kako posamezniki pokažejo svo-
jo jezo, nepotrpežljivost, dominantnost in iskanje prvega mesta. Vse to se nahaja v njih, zato o posame-
zniku vzgojitelji rečejo: »Če se ne bo sposoben obvladati, bo velika nadloga, vsi se ga bodo izogibali.«  

Brat, sestra, mislim, da bova morala bolj paziti na to, kaj se dogaja v najini notranjosti, kaj je skrito 
v temni kamrici srca, kamor je drugim vstop zabranjen. Tam so stvari, ki jih skušava skriti, za katere 
veva le midva in se bojiva, da jih bodo drugi odkrili. Tam so skrite lepe in grde stvari. Lepe pustiva, 
da pridejo na dan in se razcvetijo, slabe pa prinesiva pred Boga, da jih on prečisti in naju osvobodi. 

župnik Branko Balažic 
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Svete maše: 

22. NEDELJA 

MED LETOM 

                     29.8. 
Mučeništvo Janeza Kr 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Trnje 
Trnje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nada Mezgec, Trnje 1, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
16h Krst Jakoba Kordiš, Klenik 86 
17h Za bolnike in starejše, dar. župnijska Karitas 

Ponedeljek     30.8. 
Sv. Feliks, mučenec 

Palčje 20h +Milka Rotar, Palčje 30, obletna 

Torek              31.8. 
Sv. Nikodem, Jez.učen. 

Klenik 20h +Silva Kapelj, Klenik 23, obletna 

Sreda               1.9. 
Sv.Egidij (Tilen), opat 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek            2.9. 
Sv. Antonin, mučenec 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +i Šajn in Sedmak, Juršče 66, obletna 

19h Molitvena ura za duhovne poklice 

1. Petek             3.9. 

Sv.Gregor Vel., pp.,uč. 
Zagorje 
Trnje 

17,30h +Frančiška in Janezh Šabec, Zagorje 99,obletna 
19h +Pavla Penko, Parje20, dar. Trnje 4 

1. Sobota           4.9. 
Sv. Mojzes, prerok 

Zagorje 
18,30 Spoved 

19h +Franc in Gregor Volk, Parje 11, obletna 

23. NEDELJA 

MED LETOM 

                       5.9. 
Sv.Mati Terezija, red. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Milan Žigon, Trnje 44, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +i starši Česnik, Palčje 61, obletna 

 
- SREČANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH ŽUPLJANOV trnjske župnije bo da-
nes. ob17h s sv. mašo. Pol ure pred njo in med njo bo priložnost za sv. spoved. 
Spovedoval bo g. dekan Lojze Milharčič iz Knežaka. Med sv. mašo boste bolniki 
in ostareli lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. Domače ali sosede 
ali prijatelje prosim, da jim omogočite udeležbo. Lepo vabljeni 
- SESTANEK ZA VSE STARŠE VEROUČENCEV TRNJSKE ŽUPNIJE bo v to-
rek, 31.8. ob 18h v župnijski cerkvi v Trnju: Vpis otrok v 1. razred, razdelitev litur-
gičnih zvezkov in delovnih zvezkov. Vrnite podpisana veroučna spričevala. Lepo 
vabljeni vsi starši! 
Cena liturgičnega zvezka je 2,50 €. Delovni zvezki: za 1. in za 3. razred so po 
11.- €. Za ostale skupine vam bo povedala katehistinja Marta.  
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta ta teden. Vabljeni k sv.maši in zadostilnemu sv. 
obhajilu. Sv. maši bosta v Zagorju ob 17,30 in v Trnju ob 19h. 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj mi sporoči! 
- ZADNJA SEJA dosedanjega ŽPS-ja bo v ZAGORJU v četrtek, 2.9. ob 20h za-
radi corone v cerkvi in v TRNJU v petek ob 20h tudi v cerkvi. Vsi člani lepo vab-
ljeni! 
- NA SVETI TROJICI ste tisti, ki jo večkrat obiskujete, lahko videli, da se dela na 
prizidku SLOMŠKOVE KLONICE bližajo koncu. Vendar je v cerkvi in okrog nje, 
pa tudi na dovozni cesti še veliko dela. Zato vas, zlasti župljane trnjske fare, va-
bimo, da pridete pomagat za ta različna dela, tako moške kot ženske. V tem  
 



 

 
tednu bo – razen v četrtek – vsak dan na Sv. Trojici g. Vid Premrl, ki je že doslej 
opravil ogromno dela sam. Sedaj pa prosi za pomoč …! 
 

POROKA 
 

Mnogi poročeni ljudje mislijo, da s poro-
ko postanejo lastniki drug drugega, kakor 
postaneš lastnik hladilnika, štedilnika ali 
računalnika. Mož in žena nista last drug 
drugega kakor stvar, ampak se drug dru-
gemu v ljubezni podarita. Ohranita svojo 
istovetnost. Libanonski pesnik je zapisal: 
»V templju stojijo stebri vsak na svojem 
mestu. Prav zato skupaj nosijo čudovit 
strop.« Podrobneje poglejmo cerkve ali 
druge velike stavbe. Stebri stojijo vsak na 
svojem mestu. Tudi v naravi opazimo ta 
zakon sobivanja. Mogočna drevesa kot so 
hrasti, ne rastejo v senci drugega, ampak 
vsako zase. Senca ovira rast in razvoj. 

Resnična ljubezen potrebuje razdaljo. Bolj 
ko eden od zakoncev dopušča drugemu 
svobodo, bolj bo – kot povračilo – doživljal 
drugega kot dar.  

     
»Kaj ste s tem mislili?« Morda tudi to, 

da naj vsak od zakoncev kdaj sam moli, 
naj gre tudi sam na duhovne vaje. Pa tudi 
kdaj pa kdaj sam s prijatelji na zabavo. Pa 
spet ne prepogosto. Stebri v templju ne 
smejo biti preveč oddaljeni, če hočejo dr-
žati strop. Strop je lep, če so stebri ravno 
prav narazen in ravno prav blizu. 
 
Po: B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in srečo v družini 

 

Bratje in sestre, iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žene naj 

bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu, mož je namreč glava ženi, kakor je Kri-

stus glava Cerkvi, svojemu telesu, ki ji je odrešenik. In kakor je Cerkev podrejena Kri-

stusu, tako naj bodo v vsem žene možem. Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus lju-

bil Cerkev in dal zanjo sam sebe. (Ef 5,21–25) 
 

Mlada nevesta je trmasto vztrajala: »Na 

svoji poroki tega berila nočem slišati, ker 

je starokopitno.« 

Župnik je bil še bolj trmast: »To berilo je 

Božja beseda, če ga ne sprejemate, cer-

kvene poroka pač tukaj ne bo.« 

Ni bilo lahko prepričati neveste, da je od-

lomek vse prej kot starokopiten. 

Pravi oznanjevalci evangelija namreč 

sledijo Božji pedagogiki in ne odstranju-

jejo ovir, kakor da bi rili z buldožerjem. 

Evangeljskega sporočila ne vsiljujejo; 

semena Božje besede vsejejo na vrtu lju-

di in čakajo, da vzkalijo in zrastejo. 

Apostol Pavel ni mogel govoriti o ena-

kopravnosti  moških in žensk, ker ga ne 

bi razumeli. Vrže seme »v Gospodu«. 

Vsi medčloveški, družinski in družbeni 

odnosi morajo imeti svoj temelj »v 

Gospodu«. 

V Gospodu pa »ni ne Juda ne Grka, ni ne 

sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega  

ne ženske« (Gal 3,28). V Gospodu je 

ključ za odpravo vsake neenakosti in za-

postavljanja glede na starost, spol, soci-

alni položaj in kulturno raven. 

Tega odlomka Pavlovega pisma ne 

smemo skriti v predal. Nasprotno, treba 

ga je razglašati na strehah! In živeti po 

njem! 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 

 



5. september 
ZAHARIJA 

 

Zaharija je bil prerok in njegovo ime po-
meni »Gospod se spominja«. Sodi med 
»male preroke«, kar pomeni, da so njegovi 
spisi manj obsežni. Deloval je okrog leta 
520 pred Kristusom. Ljudstvo je skupaj s 
prerokom Agejem navduševal za obnovo 
templja, da tako dobi ognjišče in žarišče za 
svojo versko in narodno prenovo. Prerok 
Zaharija se v svojem pismu predstavi kot sin 
Barakija in vnuk Adona ali Idona, poglavarja 
vplivne duhovniške rodovine, ki se je vrnila 
iz babilonskega ujetništva. Iz tega lahko 
sklepamo, da je bil rojen v ujetništvu. S svo-
jim naukom poudarja predvsem praktično 
življenje po veri in nravnosti, pravila pravič-
nosti in ljubezni. Izražanje preroka Zaharija 
nam je večkrat temno in nejasno. Deloma 
tudi zato, ker se še do sedaj niso izvršili vsi 
dogodki, ki jih napoveduje. Knjiga obsega 
dva dela, ki sta si časovno precej blizu. Prvi 
del je lažje umljiv, drugi pa je bolj skrivno-
sten. Vsekakor velja omeniti njegov nauk o 
angelih, Božjih poslancih, ki preroku posre-
dujejo Božja naročila za ljudstvo. Od odlom-
kov iz njegove knjige, ki so vključeni v bo-
goslužna berila, so najbolj znani tisti, ki go-
vorijo o Bogu kot dobrem pastirju, ostro pa 
grajajo ničvredne pastirje, ki zaupane jim 
črede ne pasejo, temveč jo žrejo. Preden je 
Jezus šel v trpljenje in smrt, je svojim učen-
cem napovedal, da  se bodo tisto noč vsi 
pohujšali nad njim in to utemeljuje prav z 
besedami preroka Zaharija: »Udaril bom 
pastirja in razkropile se bodo ovce črede.« 
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Deževni oblaki sodijo na sonce 
 

Si srečen? Tako resnično od srca sre-

čen? Potem ne obdrži svoje sreče samo 

zase, ampak jo deli z drugimi. Drugače 

se  izgubi. 

Si nesrečen? Se redko ali nikoli ne sme-

jiš? Se počutiš nezadovoljen? Potem 

mogoče preveč misliš nase, na svoje skr-

bi, svoj denar, svoje zdravje, svoje pro-

bleme, svoje trpljenje … 

Kdor se vedno ukvarja samo s seboj, ne 

more biti srečen, ker ne more več ljubiti. 

In nezmožnost ljubiti je konec vsakega 

veselja in začetek pekla. Poskusi s pri-

jaznostjo. Poskusi pozabiti svoj Jaz in 

pokaži svoje pravo srce. Bodi ljubeč do 

vsakega. Ne dovoli, da sonce zaide nad 

prepirom. 
 

Obesi svoje deževne oblake, 

da se posušijo na soncu. 
 

Phil Bosmans, V tebi je sreča 

 

Kako dragocena so Marijina romanja 
in obisk njenih milostnih podob. Padle-
ga angela najbolj jezijo svete podobe, 
zato je zelo koristno, da imamo Mariji-
no sliko v svojem stanovanju ali da 
obiščemo kak milostni kraj. Varovati se 
moramo praznoverja in grešnih zabav. 
Sv. Janez Damaščan imenuje romar-
ske cerkve pribežališča za pomoči 
pred skušnjavami in grehom. Če jih 
hudič ne more razdejati, potem vsaj 
zapeljuje nas, da bi uničil njene koristi. 
A z molitvijo in priprošnjo Mariji se lah-
ko obvarujemo hudiča.  
Kako dragocene so molitve Mariji v 
čast in vse svetinje, ki se nosijo njej na 
čast! 

bl. Anton Martin Slomšek 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
DENAR – Dečka se sprehajata po cesti. Eden 
zagleda bankovec za 100 €: in reče: »Aha, to 
pa je od moje mame.« – Drugi ga zmedeno 
pogleda in reče: »Kako pa, da si tako sigu-
ren?« – Prvi: »Moj očka pravi, da ni nobene 
druge ženske na tem svetu, ki bi metala vstran 
denar kot ona.« 
 

 


