
 

 

Tisti čas je Jezus  

začel govoriti v shodnici:  

»Danes se je to Pismo  

izpolnilo tako, kakor ste slišali.« 

Vsi so mu pritrjevali,  

čudili so se besedam milosti, 

ki so prihajale iz njegovih ust, 

in govorili:  

»Ali ni to Jožefov sin?«  

On pa jim je rekel:  

»Seveda mi boste povedali  

ta pregovor: 

 ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹  

Kar smo slišali, da se je 

 zgodilo v Kafarnáumu, stôri  

tudi tukaj v domačem kraju.« In 

rekel je: »Resnično, povem vam: 

Nobenega preroka ne sprejmejo 
v domačem kraju.« 

 

(Lk 4,21–23) 
 

 

 

ZDRAVILO ZOPER PREDSODKE 

 

   Če premoremo kaj iskrenosti, bomo priznali, da 
smo do ljudi, ki nam niso pri srcu, pogosto zelo pri-
stranski, celo krivični v mislih, sodbah in ravnanju. 
Takšnemu odklonilnemu odnosu do nekoga brez 
utemeljenih razlogov pravimo predsodek. S pred-
sodki smo bolj aIi manj obremenjeni vsi do zadnjega, 
le da tega pri sebi ne vidimo, pri drugih pa nas moč-
no bode v oči. 
   Ko je Jezus prišel v domače mesto Nazaret, je šel 
(kot smo brali preteklo nedeljo) kot veren Jud na so-
botni dan v shodnico. Potem ko je na namig načelni-
ka shodnice prebral odlomek iz preroka Izaija, je 
zbranim rojakom spregovoril. Kazalo je, da bo nje-
gov govor naletel na ugoden odmev v njihovih srcih. 
Evangelist Luka poroča, da so mu »vsi pritrjevali in 
strmeli nad radostnimi besedami, ki jih je povedal«. 
Kmalu pa začenjajo v Nazarečanih prevladovati 
predsodki, ki jih izraža vprašanje »Ali ni to Jožefov 
sin?« in z drugimi besedami: »Tale, sin tesarja, nam 
bo solil pamet?« Pater Ivan Škrinjar k temu dogodku 
pripominja: »Nazarečani se pohujšujejo nad vsem, 
kar vsak dan opazujejo v Jezusovi družini: stan brez 
posebnega ugleda, uboštvo in pomanjkanje, morda 
vsakdanje nepopolnosti Jezusovih sorodnikov … 
Pogubna je zanje malenkostna strast vaške nevoš-
čljivosti.« Jezus jih opomni, naj ne zapirajo svojih src 
pred resnico, ki jo slišijo iz njegovih ust, in naj se ne 
postavljajo za razsodnike, koga sme s svojo močjo 

ozdraviti in koga ne. To jih tako razjezi, da ga hočejo pahniti v prepad. Predsodki so za mnoge 
ljudi nepremagljiva ovira za sprejem resnice. Predsodek namreč pomeni prostovoljno slepoto, 
zatiskanje oči pred resnico. 
   Zdravilo za te vrste slepoto je ljubezen. Prava ljubezen, ki ji apostol Pavel poje hvalospev v 
drugem berilu današnje nedelje, »se ne veseli krivice, veseli se pa resnice«. Ljubezen ti odpre 
razum in srce za Boga, ljubezen ti pomaga dobrohotno gledati na ljudi okoli sebe. Premisleka 
je vredno spoznanje sv. Avguština, ki pravi: »Veliko resnico moreš objeti le z veliko ljubeznijo.« 

 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

4. NEDELJA 

MED LETOM 

                     30.1. 
Sv.Martina, mučenka 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Boža Grlj, Klenik 86, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      31,1. 
Sv. Janez Bosko, duh. 

Palčje 17,30 V dober namen 

Torek              1.2. 
Sv.Brigita Irska, opatin. 

Klenik 17,30 +Franko Rotar, Klenik 56/a, obletna 

Sreda            2.2. 
Jezusovo darovanje 

Zagorje 
Trnje 

17h +Jože Čančula, Parje 23 
18,30 +Pavla Penko, Trnje 4, obletna 

Četrtek          3.2. 
Sv.Blaž, škof, mučen. 

Juršče 

Zagorje 
16h V dober namen 

17,30 +Srečko Vadnjal, Parje 25, dar. Palčje 60  

1. Petek              4.2. 

Sv. Oskar, škof 
Zagorje 
Klenik 

17h V čast Materi Božji v zahvalo, Koritnice 15/a 
18,30 V zahvalo, dar. Pivka 

1. Sobota            5.2. 
Sv. Agata, dev., muč . 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +i Sitinger, Parje 22 

5. NEDELJA 

MED LETOM 

                     6.2. 
Sv.Pavel Miki in drugi 

japonski mučenci 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Mima in Stane Vodopivec, Trnje 39, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +i Kovač, Palčje 58 

 

- VEROUK: V Zagorju: prva triada reden, ostali po zoomu ali dogovoru. 
V Trnju: v torek za obe skupini, v sredo 6. in 8. razred nima verouka, zato naj 

vsi pridejo k sv. maši ob 18,30! 
- GOSPODOVO DAROVANJE – SVEČNICA je v sredo. To je zadnji božični 
praznik. Vsi lepo vabljeni k sv. maši (Zagorje ob 17h, Trnje ob 18,30). – Na začet-
ku je blagoslov sveč. Nabavite si jih sami in prinesite jih s seboj k blagoslovu! 
- V četrtek goduje sv. Blaž, priprošnjik za zdravje grla. Zato je med mašo po-
seben blagoslov sv. Blaža. Maša bo na Jurščah in v Zagorju. Lepo vabljeni! 
- BIRMANSKE MAŠE so velikokrat  odpadle zaradi različnih vzrokov. Ker se hitro 
bliža birma v Trnju, bodo odslej maše s sodelovanjem birmancev vsak teden 
tako v Kleniku ob torkih, kot na Jurščah ob četrtkih. Prihajajte tudi starši in botri, 
kolikor vam je to mogoče, da izprosite birmancem in sebi vodstvo Svetega Duha. 
- PRVI PETEK IN SOBTA v mesecu sta ta teden. Vabim vas k zadoščevanju Je-
zusovemu in Marijinemu Srcu. Ob prvih petkih nas sam Jezus vabi po sv.Marjeti 
Mariji Alakok, ob prvih sobotah pa Marija po fatimskih pastirčkih, da bi s posveče-
njem Jezusovemu in Marijinemu Srcu, z vztrajno molitvijo rožnega venca, preje-
manjem zakramenta sv. spovedi in sv. obhajila reševali duše pred pogubljenjem, 
pa tudi obvarovali človeštvo pred kaznimi vojn in raznih naravnih nesreč. 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj mi sporoči! 
- SPREJEMAM MAŠNE NAMENE, še posebej jih primanjkuje na Jurščah in v 
Palčju. 
 



 
p. Janez Šamperl, Čisto vsakdanji angeli 

ANGEL OBJEMA  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ko bi govóril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem brneč bron 

ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in 

imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne 

imel, nisem nič. (1 Kor 13,1-2) 
 

Ljubezen je v svojem bistvu podaritev samega sebe. 

Je popolnoma čista in lepa, a nezavarovana in ranljiva. 

Nima trdnjave in prostora, kamor bi se zatekla v uri darovanja. 

Živi edinole iz Jezusovega navdiha, njegovega zgleda, 

zato ne potrebuje zemeljskih čet in vojaške moči.  

Njena trajna veljavnost se napaja iz Božjih korenin. 

Gradi oblast v notranjosti srca in vlada na veke. 

Tudi če človeka, ki se daruje, ubijejo, njegova ljubezen ostane. 

Kot veličastno dejanje ostaja znamenje nepremagljivosti, vidno daleč naokrog 

in slišno do desetega kolena.  
Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

Apostol Pavel nas v drugem berilu vabi k 
pristni ljubezni. V enem najlepših književnih 
del, kar jih je bilo kdaj koli napisanih, Pavel 
zatrjuje, da je ljubezen najpomembnejša stvar 
na svetu.  (N. Page, Preprosto … o Svetem pismu) 



4. februar 
JANEZ DE BRITTO 

 

Rodil se je 1. marca 1647 v Lizboni. Njegov 
oče, ki je bil kraljevi namestnik v Braziliji, 
portugalski koloniji, je umrl, ko je imel Janez 
šele štiri leta. Po nekaj letih so ga poslali na 
dvor kralja Janeza IV. za družabnika presto-
lonasledniku Petru. Po hudi bolezni in ču-
dežnem ozdravljenju je vstopil v Družbo Je-
zusovo. V jezuitskih šolah in na univerzi v 
Coimbri so spoznali bistrino njegovega duha 
in želeli so, da bi se posvetil poučevanju in 
vzgoji mladih članov jezuitskega reda. Toda 
Janez je čutil, da bo svoj poklic uresničil kot 
misijonar. Premagal je vse ovire in dosegel, 
da je 1673 skupaj s šestnajstimi sobrati od-
potoval v Indijo. Pristali so v mestu Goa, 
kjer so Janeza skušali napraviti za profesor-
ja, a brez uspeha. Ni prišel namreč zaradi 
profesure, ampak da bi oznanjal evangelij 
domačinom. Ljudi je osvojil z otipljivim pri-
čevanjem ljubezni do bližnjega,  s požrtvo-
valno strežbo bolnikom ob nevarni epidemi-
ji. Pridružil se je indijski kasti spokornikov; 
poslej ni užival mesa, se borno prehranjeval 
in prenočeval pod milim nebom. Po trinajstih 
letih, leta 1686, je tvegal pot v kraljestvo 
Matava, kamor je bil misijonarjem vstop 
prepovedan. Njegovemu oznanilu so tudi 
tam mnogi prisluhnili. Ko je krstil več kot dva 
tisoč Indijcev, so ga prijeli in zaprli. Po stra-
šnem mučenju je bil izgnan iz kraljestva, 
vendar se je kmalu vrnil nazaj ter spreobra-
čal na tisoče poganov. 1693 so ga ponovno 
prijeli in ga obsodili na smrt z obglavljenjem.  
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Kjer se objameta pravica in dolžnost 
 

Dolžnosti so stvari, ki jih mora človek 

narediti, da lahko drugi dobijo svojo 

pravico. Če nihče ne opravlja svoje 

dolžnosti, potem nihče ne dobi svoje 

pravice. Obstaja samo toliko pravic, 

kolikor je dolžnosti. Kakšno vrednost 

ima deklaracija človeških pravic za 

tiste, ki stradajo, ker drugi nočejo deli-

ti? Kaj pomenijo te pravice otrokom, ki 

so zanemarjeni, ki so prisiljeni v težko 

delo, prostitucijo, kriminalna dejanja, 

ker država in družba, družine in šole ne 

opravljajo svoje dolžnosti in ne ščitijo 

pravic otrok? 

Zahtevati pravice je lažje kot izpolnje-

vati dolžnosti. Občutek dolžnosti je pri 

mnogih nerazvit. Mladi ljudje pri nas 

ne slišijo veliko o tem. Pravice in dol-

žnosti se med seboj prepletajo. Ločeno 

ne morejo obstajati, razen  v diktaturi 

ali v kaosu, kjer imajo najmočnejši vse 

pravice in vsi drugi samo dolžnosti. 

Pravice in dolžnosti se objamejo, kjer 

ljudje postanejo soljudje, kjer je ljube-

zen norma za vse človeške odnose. 

Tam nastane mir in prijateljstvo. Tam 

vsak rad opravi svojo dolžnost. Tam 

vsak dobi svojo pravico. 
P. Bosmans, V tebi je sreča 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
ZAPUŠČINA –  Po smrti milijonarja notar 
družini bere njegovo oporoko: »Svoji ženi za-
puščam hišo. Mojim sinovom zapuščam vsa 
posestva in vse avtomobile. Mojemu svaku, ki 
je vedno govoril: “Bolje zdrav kot bogat”, pa 
zapuščam svojo telovadno trenirko …« 
 

Po judovski postavi je morala vsaka mati 40. dan po 
rojstvu dečka v tempelj v Jeruzalem, da bi dala Bo-
gu dar za očiščevanje – ovco ali dve grlici. Marija, 
najčistejša Devica, tega obreda, tega daru ni potre-
bovala, toda ker je bil v njenem narodu po postavi 
to vsesplošen običaj, je hotela biti poslušna in nam 
dati lep zgled verske zavzetosti. Ni je bilo sram, da 
tako kot revne matere daruje dve grlici.  
Veliko se jih danes sramuje javno priznati, da so 
kristjani. To je rja na duši. O takih pravi Gospod: 
»Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi 
jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih« (Mt 
10,33).              bl. Anton Martin Slomšek 

 


