
 

 
 

Tedaj je Jezus rekel  

svojim učencem:  

»Če hoče kdo hoditi za menoj, 

naj se odpove sebi in vzame 

svoj križ ter hodi za menoj. 

Kdor namreč hoče  

rešíti svoje življenje,  

ga bo izgubil; kdor pa izgubi 

svoje življenje zaradi mene, 

ga bo našel.  

Kaj namreč koristi človeku, 

če si ves svet pridobi,  

svoje življenje pa zapravi? 

Ali kaj bo dal človek v zameno 

za svoje življenje? 
 

(Mt 16,24–26) 
 

 

BREZ ODPOVEDI, NI USPEHA 
 

 Če znamo kdaj iti vase ter pogledati na svoje življenje in 
na dogajanje okoli sebe nekoliko globlje, vidimo, da vse 
poteka po neki zakonitosti, katere gospodarji nismo mi sa-
mi. Kdor ne veruje v obstoj Boga, pravi, da vodi naše ži-
vljenje in vrtenje sveta usoda (tako ti je bilo usojeno, tako 
se dogaja). Verujoči človek pa je prepričan, da je nad njim 
Božja modrost ali previdnost, ljubezen, »ki čudno vodi k 
seb' otroke ljube in ne želi nobenega pogube«, kot je lepo 
zapisal Prešeren. Mi bi marsikaj naredili drugače in Bogu 
to tudi očitamo. Imamo ga za neusmiljenega, ker nas ne 
usliši, ko ga tako goreče prosimo za kakšno stvar. Pozab-
ljamo, da smo navsezadnje samo omejena bitja, da smo 
podobni otrokom, ki se trmasto jezijo na svoje starše, če ne 
ustrežejo kaki njihovi želji. Starši tega nočejo storiti, ker so 
modrejši in vedo, da bi spolnitev te želje otroku, ki ga ljubi-
jo, lahko škodovala. 
 Po naši človeški pameti bi moralo biti na svetu tako, da 
se ne bi bilo treba ničemur odpovedati, da bi se izpolnila 
vsaka naša želja. Beseda odpoved, ki je »motila« v današ-
njem evangeliju, zveni nekam tuje v svetu, kjer reklame 
obetajo same užitke in radosti. Trezno razmišljanje pa nam 
pove, da po tej poti ne pridemo do sreče. Z drugimi bese-
dami: ne moremo uresničiti svoje osebnosti, tistega naj-
boljšega, kar je v nas, tiste sposobnosti, da bi se darovali, 
da bi z dejanjem izkazali ljubezen. Povejmo to z besedami, 
ki jih je uporabljal Jezus: brez odpovedi in križa ne moremo 

hoditi za njim. Cesta odpovedi mora biti tlakovana z ljubeznijo, potem nas ne bo zbadalo. Če pa lju-
bezni ni, potem je vse težko. Naj vsakdo pogleda sam vase: koga ima rad, kaj bi storil zanj? 
 Jezus nam pravi, da smo njegovi prijatelj, če izvršujemo, kar nam on zapoveduje. Ne daje nam 
samo zapovedi, ampak tudi zgled odpovedi do konca, žrtvovanja do zadnje kaplje krvi. Človeško 
modrovanje ima vse to za nespamet, Božja modrost pa vidi v tem edino pot do odrešenja. Jezus 
nam daje celo več kot zgled, daje nam samega sebe, da bi živeli iz življenjske povezave z njim.  

 

Po: M. Čuk, Misli srca 
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Na svetu je zame samo ena sreča: 
 sreča drugih.  

Kdor pozabi na svojo srečo,  
da išče srečo drugih,  

dobi svojo za nameček. 
(Henry Bordeaux) 

 

Družina je srečna,  
dokler se vsi njeni člani  

zbirajo okoli družinske mize. 
 (Janez Oražem) 

 

Mirna vest je trajen praznik. 
(angleški pregovor) 

 



 
 

Svete maše: 

22. NEDELJA 

MED LETOM 

                     30.8. 
Sv. Feliks, mučenec 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Trnje 

  8,30 Češčenje SRT 

  9h +Ivan Smrdel, Trnje 94, 30. dan 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
16h Za bolnike in ostarele 

Ponedeljek      31.8. 
Sv. Nikodem, Jez.uč. 

Palčje 19h +i Mihatovi, Palčje 43, obletna 

Torek                1.9 

Sv.Egidij (Tilen), opat 
Klenik 19h +Antonija in Franc Bergoč, Klenik 44, obletna 

Sreda             2.9. 
Sv.Antonin, mučenec 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           3.9. 
Sv. Gregor Veliki, pp. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 Za vse +e po namenu darovalcev 

19h Molitvena ura za duhovne poklice 

1. Petek           4.9. 
Sv. Mojzes, prerok 

Trnje 

Zagorje 
17,30 +Ivan in Dragica Čekada, dar. Andreja 

19h +Martin Vidmar, Parje 2/a, 30.dan 

1. Sobota           5.9. 
Sv.Mati Trerezija,red. 

Zagorje 19h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

23. NEDELJA 

MED LETOM 

- ANGELSKA 

                     6.9. 
Sv. Zaharija, prerok 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Frančiška in vsi +i Rebec, Trnje 51, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Emilija Rotar, Palčje 30, 1. obletnica 

 
 
- 1. PETEK IN SOBOTA v MESECU sta ta teden. Ta dva dneva sta namenjena 
zadoščevanju Jezusovemu in Marijinemu Srcu, ki ju žalimo s svojimi grehi in grehi 
drugih ljudi. Jezus je med desetimi obljubami, ki jih je dal sv. Katarini Labouré, ob-
ljubil tudi: »Vsem, ki se bodo devet zaporednih prvih petkov spovedali svojih 
grehov in pobožno prejeli sv. obhajilo v zadoščenje mojemu Srcu, dal milost 
srečne smrti.« Kaj je lahko večjega kot to, da končamo svoje zemeljsko življenje 
v prijateljstvu z Jezusom?! Zato vabim vse odrasle in še posebej otroke, ki so že 
bili pri prvem sv. obhajilu, da vsaj enkrat v življenju opravijo to pobožnost in si ta-
ko zagotovijo srečno večnost. – Za spoved bom na razpolago pol ure pred sv. 
mašo v Trnju in Zagorju. 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj sporoči osebno po telefonu (041 377 223) ali svojih bližnjih. 
- SESTANEK ZA VSE STARŠE veroučencev v Zagorju in vpis prvošolcev bo 
v soboto, 5.9. ob 17h v župnijski cerkvi. Vsi starši ste lepo vabljeni! 
- VEČERNE MAŠE začenjamo s tem tednom eno uro prej. Glej zgoraj! Tudi ne-
deljske maše na podružnicah v Palčju in na Jurščah bodo odslej praviloma ob 
12h. Lahko pa se zgodi tudi kakšna izjema. 
- VSEM VEROUČENCEM zelo priporočam branje revij: mlajšim mesečnika 
MAVRICE, starejšim (najstnikom) pa dvomesečnika #NAJST. Ti dve reviji bo-
do vam, starši zelo pomagale pri verski in moralni vzgoji vaših otrok! 
- SLOVENSKA KARITAS ne pomaga samo slovenskim družinam in posamezni-
kom v stiski, ampak vidi tudi stiske po revnih deželah sveta. Zato tudi njim poma- 



 
 

ga po naših misijonarjih, ki tam delujejo. Tako pridejo naši darovi neposredno in 
brez provizij do teh ljudi. V ta namen vam priporočam tri dobrodelne akcije, da 
lahko izberete vsaj eno izmed njih:  
1. Za srce Afrike, ki začenja že 15. leto in je namenjena lajšanju stisk revnih 
otrok in družin v Afriki, ki živijo v pomanjkanju osnovnih dobrin. 
2. Z delom do dostojnega življenja, pri kateri domačini pri gradnji vedno dobijo 
priložnost za delo in zaslužijo za preživetje svojih družin.  
3. Kupim kozo, ko z nakupom koze za 20 € družini omogočimo več hrane in za-
služek. 
Podrobnosti si lahko preberete na dveh zgibankah in enem okroglem kartončku. 
Nekaj jih je na mizici za tisk. Če bo zmanjkalo, bom še naročil, da boste lahko 
prejeli vsi, ki jih želite. 
Misijonar Janez Krmelj je ob 15. akciji »Za srce Afrike« dejal: »Že več let naš 
misijon Ampitafa preko akcije »Za srce Afrike« prejema pomoč za osnovnošolsko 
kuhinjo in tako šolarji že vrsto let dobivajo opoldanski obrok hrane. Na skrbi imam 
tudi kar nekaj družin, ki si z delom prislužijo denar za bolj človeka vredno življe-
nje. Vaša pomoč je tu zelo dobrodošla, saj bi sicer kot misijonar le zrl v ljudi, po-
nuditi pa jim ne bi mogel ničesar. Tako pa smo tu kot vaša podaljšana roka, da 
vaši darovi tu rešujejo ljudi v stiski. Naj vam, dragi dobrotniki, ob tej priložnosti 
prenesem toplo zahvalo in prijazen nasmeh, ki prihaja iz src tistih, ki so bili delež-
ni vaše pomoči.« Misli vseh misijonarjev, katerih delo podpira Karitas, so ob 15. 
akciji »Za srce Afrike« zbrane v septembrski številki revije Ognjišče, ki podpira 
našo akcijo od začetka, kjer sta dostopni tudi zgibanki obeh akcij.  
 

PUŠČAVSKA KARAVANA 
 

Karavana je potovala po suhi, peščeni in 
mestoma kamniti puščavi. Člani karavane so 
zaupali vodniku in sprejemali njegove odločitve. 
Posebej jim je ugajalo, ko je zaradi hude dnevne 
vročine odločil, da bodo potovali samo ponoči in 
spali podnevi. Neke noči, ko je bilo potovanje še 
posebej utrudljivo, je vodnik nepričakovano za-
klical: »Stoj! Za trenutek se bomo ustavili. Kot 
ste lahko opazili, gremo pravkar čez skalnato 
pobočje. Svetujem vam, da naberete čim več 
kamnov in kamenčkov. Če boste z njimi napolnili 
torbe, jih boste lahko nesli s seboj domov. 
Dobro, pojdimo torej ponje,« je nadaljeval in plo-
sknil z rokama, »imate samo pet minut časa, po-
tem nadaljujemo.« 
Popotniki, ki so se že veselili dolgega počitka in 
zasluženega spanja, so mislili, da se je njihove-
mu vodniku zmešalo. 

»Pobirati kamne?« so rekli. »Kaj pa bomo počeli 
s kamni?« 
Samo nekaj jih je naredilo tako, kar je predlagal 
vodnik, in nekaj prgišč manjših kamnov spravilo 
v torbe. 
»Dobro,« je dejal vodnik. »Gremo naprej!« 
Ko so po nočnem počitku nadaljevali pot, so bili 
preutrujeni, da bi govorili, toda želeli so vedeti, 
kaj je pomenil vodnikov nenavadni ukaz. 
Ko se je na obzorju prikazalo sonce, se je kara-
vana spet ustavila in postavili so šotore. 
Peščica popotnikov, ki je nabrala kamne, jih je 
sedaj lahko prvič videla. Osupli od začudenja so 
zavpili: »Sreča! Spremenili so barvo. Svetijo se 
in iskrijo. To so dragoceni kamni in biseri!« 
Toda ta navdušeni občutek je kmalu izginil v ža-
losti in potrtosti: »Ko bi le poslušali vodnikov 
ukaz in pobrali še več kamenja, kot smo ga.« 
 

Človekovo življenje lahko primerjamo potovanju skozi puščavo. Potujemo v Božje kraljestvo. Zaupa-
ti moramo našemu vodniku. Četudi kdaj ne razumemo smisla njegovih zahtev in križev, ki nam jih 
nalaga, je smisel v njegovih zahtevah, ki nam jih daje.  

Po: P. Ribes, Zgodbe in prilike 



1. september 
EGIDIJ (TILEN) 

 

Po starih izročili je bil doma iz Aten. Nje-
govo življenje je ovito z legendami, tako da 
je težko izluščiti zgodovinsko jedro. Bil je 
bogatega rodu, po smrti staršev pa je svoje 
veliko premoženje prodal, izkupiček razdelil 
med siromake, sam pa je sklenil odpluti v 
Egipt, da bi se pridružil tamkajšnjim 
puščavnikom. Toda veter je ladjo zanesel 
proti zahodu in pristala je na obali južne 
Francije. Egidij se je umaknil v samoto na 
levem bregu reke Ron ter tam molil in se 
pokoril. Kot puščavnik se je hranil z zelišči 
in z mlekom košute, ki je prihajala k njemu. 
Njegove zveze z zahodnogotskim kraljem 
Vambrom se opirajo verjetno na legendo, ki 
pripoveduje, da je kralj nekoč na lovu nale-
tel na košuto in ji sledil. Košuta se je zatekla 
k puščavniku. Kralj je ustrelil, toda puščica 
je zadela puščavnika. Ko se je kralj približal, 
ga je Egidij opomnil, naj živalim ne stori nič 
žalega, ker mu jo pošilja Božja previdnost. 
Ko je kralj videl, kako Egidij svetniško živi, 
mu je sezidal samostan, v katerem je Egidij 
umrl kot opat. Nad njegovim grobom je zra-
sla cerkev, ob njej pa mesto, ki se po njem 
imenuje Saint-Gilles, južno od Nimesa. Na 
njegov grob so romali verniki, ki so se svet-
niku priporočali v dušnih in telesnih potre-
bah. Sicer pa tudi za dobro letino in za sre-
čo pri živini, za lepo vreme, proti ognju, 
strahu in kugi, nosečnice pa za srečen po-
rod ter zdravje otrok. Je zavetnik pastirjev in 
beračev. Upodabljajo pa ga s košuto  ali sr-
no ter s puščico v prsih. 
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Vzgajati in urediti moramo sebe,  
če hočemo vzgajati in urejati otroke.  

Spoštovati jih moramo,  
če hočemo biti spoštovani. 

(Mirko Mahnič) 

 

 

Bog nam je dal nedeljo, da se telesno od-

počijemo in se duhovno okrepimo. Dal 

nam je en dan v tednu, da se posvetimo 

njemu in si vzamemo čas drug za druge-

ga; da upočasnimo svoj korak in umirimo 

svojo dušo; da prisluhnemo Božji besedi 

… In danes nam Jezus v evangeliju pravi: 

»Kaj koristi človeku, če si ves svet prido-

bi, svoje življenje pa zapravi?«  

Ne zapravljajmo svojega življenja. Od-

primo se Božji milosti. Naredimo nekaj iz 

njega. Učinkovalo ne bo zgolj nate, tem-

več tudi na druge okrog tebe. To je pot v 

polnost življenja. 
 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A 

 

Dobri Jezus, začenjamo novo šolsko leto. 
Pred nami so meseci, ko bomo spet osva-

jali številna nova znanja. Stoj nam ob 

strani, da bomo znali ta sprejemati z nav-

dušenjem in v njih videti priložnost, da se 

naučimo veliko koristnega za naše življe-

nje. Naj ob šolskih obveznostih najdemo 

čas za igro in koristno preživimo prosti 

čas, del slednjega pa namenimo tudi 

spoznavanju Tebe in verskih resnic. 

Amen. 
A.K. 

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

 
 

Brez besed 

 


