
 

 
 

V njihovi shodnici pa je bil 

 prav tedaj človek z  

nečistim duhom in je zavpil: 

»Kaj imamo s teboj,  

Jezus Nazaréčan?  

Si nas prišel pokončat?  

Vem, kdo si:  

Sveti, od Boga.«  

Jezus pa mu je zapovedal:  

»Umolkni in pojdi iz njega!« 

Nečisti duh ga je stresel,  

zavpil z močnim glasom  

in šel iz njega.  

Vsi so se tako začudili,  

da so razpravljali med seboj: 

»Kaj je to?  

Nov nauk z oblastjo!  

Celo nečistim duhovom  

ukazuje in so mu pokorni.« 
 

(Mr 1,23–27) 
 

 

STROKOVNJAK ZA ČLOVEKA 
 

 Če se nam pokvari avtomobil, ga ne bomo peljali na po-
pravilo k čevljarju ali h krojaču, temveč k avtomehaniku. Če 
nas bolijo oči, ne bomo iskali pomoči pri zobozdravniku, 
temveč pri okulistu. Danes je področje znanja tako obširno, 
da ga en sam človek ne more obvladati niti površno. Potre-
bujemo strokovnjake ali specialiste, ljudi, ki so na svojem 
področju res doma in ti lahko pomagajo. 
 V današnjem evangeliju se nam predstavi Jezus, ki go-
vori, »kakor nekdo, ki ima oblast«, samozavestno. Tako lah-
ko govori tisti, ki se zaveda, da zadevo obvlada. Jezus nam 
govori o človeku, predstavlja se kot »strokovnjak za člove-
ka«. Po govoru v Kafarnaumu so mnogi Judje Jezusa zapu-
stili, zato je vprašal apostole, če hočejo oditi tudi oni. Peter 
je v imenu vseh odgovoril: »Gospod, h komu naj gremo? 
Besede večnega življenja imaš …« Kar pomeni: tvoje govor-
jenje ni površno, ti poznaš človeka do zadnjih globin, zato 
veš, česa potrebuje, znaš mu pomagati. 
 Jezus je strokovnjak za človeka iz dveh razlogov: najprej, 
ker je kot Bog sodeloval pri stvarjenju človeka, potem pa zato, 
ker je kot človek z nami delil našo usodo, postal nam je enak 
v vsem, razen v grehu. S svojo čudovito osebnostjo je najlep-
še pokazal, kakšen bi lahko bil človek, če bi se ravnal po nje-
govi besedi, po njegovem zgledu. Njegova beseda ni ena od 
mnogih, temveč edina odrešujoča, edina, ki razsvetljuje našo 
pot. Jezus v svojem nauku ne postavlja nepreskušenih in neu-
resničljivih trditev – kar uči, z življenjem tudi potrjuje. Uči pa le 
tisto, kar človek, vsakdo od nas, lahko uresniči, ker pozna po-
trebe in možnosti človekovega srca, naše narave. VE, da hre-
penimo po sreči, ljubezni, dobroti, resnici in pravici. To so vre-
dnote, ki jih ni mogoče dobiti zastonj; zanje je potrebno nekaj 
žrtvovati. Žrtev pa ni težka, če je smiselna, sprejeta z ljubeznijo. 

Po: S. Čuk 
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Kristus je luč v naši noči.  
Ko vidimo njega, vidimo 
Boga; ko vidimo njega,  

vidimo sebe in svojo usodo  
v tem življenju in v večnosti. 

 (Alojzij Ambrožič) 

 

Mladi vedo, da ima njihovo 
življenje smisel, če postane 
zastonjski dar za bližnjega.  
V tem je vir vseh poklicev:  

tako duhovniških ali redovni-
ških kot zakonskih in družin-

skih.  (sv. Janez Bosko) 

 

V nekaterih verstvih  
človek bolj išče Boga;  

v krščanskem razodetju  
pa najprej Bog išče človeka  
in ga iz globine srca ljubi. 

(Anton Strle) 

 



 
 

Svete maše: 

4. NEDELJA 

MED LETOM 

                     31.1. 
Sv. Janez Bosko, duh. 

Trnje 

Zagorje 

 

  9h +Boža Grlj, Klenik 86, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

Ponedeljek      1.2. 
Sv. Brigita Irska 

Trnje 17h Po namenu ustanovnih maš 

Torek             2.2. 
Jezusovo darovanje 

SVEČNICA 

Trnje  

Zagorje 
17h +i Pavlovič, Klenik 34, obletna  

18,30+Jože Čančula, Parje 23/a 

Sreda             3.2. 
Sv. Blaž, škof, mučen. 

Zagorje 17,30 +Srečko Vadnjal, Palčje 60 

Blagoslov sv. Blaža 

Četrtek           4.2. 
Sv. Oskar, škof 

Zagorje 17,30 +i Koren, Zagorje 107, obletna 

in kratka molitvena ura za duhovne poklice 

1. Petek          5.2. 
Sv. Agata, dev.,mučen 

Trnje 

Zagorje 
16h +Breda Celec, Klenik 
17,30 +Srečko Vadnjal, Parje 25, dar. Tomaž Kmetov, Dr. 

Sobota            6.2. 
Sv.Pavel Miki in tovar 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Franc in Ivana Rebec, Parje 9, obletna 

5. NEDELJA 

MED LETOM 

                     7.2. 
Sv. Rihard, kralj 

Trnje 

Zagorje 

 

  9h +Franko Ianezic, Trst 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

 
- PRAZNIK GOSPODOVEGA DAROVANJA – SVEČNICA bo pojutrišnjem - v to-
rek, 2.2. Sv. maši glej zgoraj. – Ta dan je blagoslov sveč. Namen blagoslova na 
praznik Jezusovega darovanja je v tem, da bi hodili za Kristusom, ki ga je starček 
Simeon imenoval »luč v razsvetljenje vseh narodov«, in bi njegov evangelij raz-
svetljeval naše življenje.– Blagoslovljene sveče rabimo ob obhajanju ali previde-
vanju na domu, pa tudi ob slovesnih praznovanjih doma. – Sveče si nabavite sa-
mi in jih prinesite k blagoslovu. 
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta ta teden. Maši bosta v Trnju ob 16h in v Zagorju 
ob 17,30. Lepo vabljeni k zadostilnemu sv. obhajilu. 
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj mi sporoči! 
- MAŠNIH NAMENOV v trnski župniji nimam več. Če kdo želi, da mašujem po  
njegovem namenu, naj jih naroči, lahko tudi po telefonu ali SMS-u ali e-mailu! Za-
radi omejitev korone bodo do preklica sv. maše opravljene samo v Trnju. 
- NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA vabijo devetošolce (tudi osmošolce) in 
starše na informativna dneva: 

v petek, 12. februarja ob 9h in 15h ter v soboto, 13. februarja ob 9h. 
Vsakič bo poleg predstavitve dejavnosti v šoli in dijaškem domu možno prisostvo-
vati pouku na daljavo pri različnih predmetih. – Več informacij o poteku in po-
vezavah za dostop bo objavljenih na šolski spletni strani https://www.sgv.si/. 
- ZALOŽBA DRUŽINA poklanja DARILNE BONE v vrednosti 10 Evrov tistim, ki 
se želijo naročiti na tednik Družina ali katerekoli od revij njihove založbe. To velja 

https://www.sgv.si/


 
 

tudi za tiste, ki ste že naročeni na eno od njih. Bon lahko koristite do 31. marca 
2021. Darilne bone si lahko vzamete na mizici za tisk. – Založba Družina nas želi 
s svojimi katoliškimi vsebinami še naprej povezovati in nam pomagati, da bomo 
rastli v boljše in samozavestne kristjane.  
 

HUDOBNI DUH, HUDI DUH, HUDIČ … Ali gre za isto »osebo«? 
 

Glede poimenovanja lahko mirno re-

čemo, da gre pri različnih izrazih za si-

nonime, le da vsak izraz poudari eno plat 

delovanja hudobnega duha. Hudobni duh 

je v slovenščini drugi naziv za hudiča ali 

zlega duha ali hudega duha; vsi pa se 

uporabljajo za izražanje resničnosti, ki jo 

v bibličnem hebrejskem jeziku predstav-

lja 'satan', ki pomeni 'tožnik', in je bil 

preveden v grščino z 'diabolos', kar po-

meni 'razdiralec'. Tako je tudi z imeni iz-

ražen rezultat 'upora' nekaterih angelov 

Bogu, ki je spremenil njihovo enovito 

duhovno stanje dobrosti v nasprotje, v 

padlo stanje, ki se uresničuje v območju 

zla. Kot primer naj navedem Luciferja: 

njegovo ime pomeni nalogo prinašalca 

luči (seveda Božje, duhovne), a se je z 

zavrnitvijo življenja z Bogom spremenil 

v svoje 'nasprotje' in je postal prinašalec 

teme. V tem smislu je praktično sinonim 

tudi 'nečisti duh'. 'Nečisto' je v Svetem 

pismu vse, kar je povezano s smrtjo in 

zato se izključuje iz verske skupnosti in 

bogoslužja. Ker je človek Božja stvaritev 

in v osnovi pripada Bogu, hudi duh v 

njem nima kaj iskati, zato ga Jezus izže-

ne. A če človek ne sodeluje s Kristusom 

in se sam svobodno spet odpre delovanju 

zla in hudega duha v svojem življenju, se 

lahko hudobija ne le povrne v prejšnje 

stanje, ampak celo poslabša. Hudobni 

duh je sicer po Kristusu že premagan, a 

ima možnost delovanja še vse do konca 

sveta, zato je prav, da smo pozorni in 

previdni, saj je njegovo delovanje za 

človeka nadvse nevarno, ker ga v marsi-

čem presega. Na našo srečo pa nas ne v 

ljubezni, ki je ni več sposoben niti zazna-

ti, zato ga lahko premagamo prav z živ-

ljenjem vere, upanja in ljubezni. 

Hudobni duh nima neomejenega vpli-

va na človeka, saj je sam ustvarjeno, to-

rej omejeno bitje, čeprav ima nekatere 

lastnosti gotovo močnejše kot ljudje, ker 

jih ne omejuje telo. Sicer pa je potrebno 

poudariti, da je središče krščanstva oseba 

Jezusa Kristusa in da je On Odrešenik, ki 

je vpliv hudobnega duha že usodno 'pri-

zadel' ter nam odprl možnost uspešnega 

duhovnega boja s temi silami zla. 
Po: M. Turnšek 

 

Sveti Atanazij je rekel, da »zapovedova-
ti duhovom ter izganjati jih, ni človeško 
temveč Božje delo« saj je Gospod »od-
vračal od ljudi vsakršne bolezni in vse sla-
bosti. Kdo bi še lahko potem, ko je videl 
njegovo moč ..., dvomil, da ni on Sin, Mo-
drost in Božja moč?« Božja oblast ni na-
ravna moč. Oblast Božje ljubezni namreč 
ustvarja vesolje in z učlovečenjem edino-
rojenega Sina, ki se je spustil v našo člo-

veško naravo, ozdravlja od greha pokvar-
jeni svet. Romano Guardini je zapisal: 
»Celotno Jezusovo bivanje je prevod te 
moči v ponižnost ..., je oblast, ki se poniža 
v podobo hlapca.« 

Za človeka oblast pogosto pomeni pose-
dovanje, moč, nadvlado, uspeh. Za Boga 
pa je oblast služenje, ponižnost, ljubezen. 
To pa pomeni vstopiti v Jezusovo logiko 

Po: Benedikt XVI. 



3. februar 
BLAŽ 

 

V hudih stiskah poznega srednjega veka, 
ko so razsajale razne kužne bolezni, se je 
začelo širiti češčenje štirinajstih zavetnikov v 
sili. Mednje spada tudi sv. Blaž, zavetnik zo-
per bolezni grla in vratu, ker je po legendi 
ozdravil materi sina edinca, ki je bil požrl ribjo 
kost. Zaradi prigode pa tudi zaradi bližine 
svečnice Cerkev na današnji dan vernikom 
podeljuje posebej »blagoslov sv. Blaža«. Du-
hovnik vzame dve sveči, zvezani v obliki kri-
ža, ju približa grlu in pri tem moli: »Na pri-
prošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj 
te Bog varuje bolezni grla in vsakega druge-
ga zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha.« Ta blagoslov spada med zakramen-
tale. Sicer pa legenda, ki se opira na zgodo-
vinsko jedro, ve povedati, da je bil sveti Blaž 
najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v 
Armeniji. Ko je začel cesar preganjati kristja-
ne, se je umaknil v samotno votlino v gozdu, 
kjer so mu divje zveri postale prijateljice. Lov-
ci so ga nekoč tam našli in ga odvedli pred 
sodnika. Tam je storil prej omenjeni čudež, 
ko je z molitvijo ozdravil dečka in ga vrnil nje-
govi materi, sam pa šel v trpljenje in mučeni-
ško smrt. Rablji so ga neusmiljeno prebičali, 
ga trgali z železni kavlji; naposled ga je dal 
sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 
316. Njegovo češčenje se je hitro širilo. Me-
sto Dubrovnik, ki je bilo nekoč pomorska re-
publika, si ga je že davno izbralo za svojega 
posebnega zavetnika. Tako je dan sv. Vlahe, 
kakor mu pravijo, zanje velik praznik. 

 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 
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NEGA OBRAZA 
 

Si se danes zjutraj pogledal v ogledalo?  
Kakšen je bil tvoj obraz: svež, brezvoljen, ne-

prijeten? - Ne pozabljaj, da je tvoj obraz v resnici 
namenjen drugim, saj ga morajo gledati. 

Najboljša nega obraza niso različne lepotne 
kreme in ličila. - Neguj svoj obraz predvsem iz 
svoje notranjosti. - Svoje oči napolni z lučjo in 
dobrim razpoloženjem. - Svoja usta sprosti v na-
smeh. - Podari svojemu obrazu prijazne poteze. 

Toda to boš zmogel le tako, da boš napravil 
malo globljo čistko – v svojem srcu. 

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako pride človek do tega, da moli? 
 

Molimo, ker smo polni neskončnega 

hrepenenja in ker nas je Bog ustvaril v 

naravnanosti k sebi: »Nemirno je naše 

srce, dokler ne počije v tebi« (Avguš-

tin). Molimo pa tudi zato, ker molitev 

potrebujemo. Mati Terezija pravi: 

»Ker se ne morem zanesti nase, se za-

našam nanj, 24 ur na dan.«  
(KKC 2566–2567, 2591) 
 

Pogosto pozabljamo Boga, bežimo proč 

od njega in se skrivamo. Bog je vedno tu 

za nas – četudi se izogibamo misli nanj, 

četudi ga tajimo. On nas išče, preden ga 

mi iščemo, hrepeni po nas, kliče nas. Člo-

vek se pogovarja s svojo vestjo in nena-

doma opazi, da govori z Bogom. Človek 

se počuti osamljenega, nima nikogar, s 

komer bi mogel govoriti, in tedaj začuti, 

da z Bogom vedno lahko govori. Človek 

je v nevarnosti in izkuša, da Bog odgovar-

ja na njegov klic na pomoč. Moliti je tako 

človeško kakor dihati, jesti, ljubiti. Moli-

tev očiščuje. Molitev omogoča upiranje 

skušnjavam. Molitev krepi v šibkosti. 

Molitev odvzema tesnobo, podvaja moči, 

daje večji zanos. Molitev osrečuje. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

GUME – Mlada dama uslužbencu na črpalki: 
»Medtem ko grem poravnat račun, prosim vi 
poglejte še gume.« – Uslužbenec: »Ena, dve, 
tri, štiri … Lahko ste brez skrbi, gospa, vse so.«  

 


