
 

 
 

Ko pa so ga  

kar naprej spraševali,  

se je vzravnal in jim rekel: 

»Kdor izmed vas je  

brez greha,  

naj prvi vrže kamen vanjo.« 

Nato se je spet sklonil in  

pisal po tleh. Ko so to slišali, 

 so drug za drugim odhajali, 

od najstarejših dalje.  

In ostal je sam  

in žena pred njim.  

Jezus se je vzravnal  

in ji rekel: »Kje so, žena?  

Te ni nihče obsódil?«  

Rekla je: »Nihče, Gospod.« 

In Jezus ji je dejal:  

»Tudi jaz te ne obsojam.  

Pojdi in odslej ne gréši več!« 
 

(Jn 8,7–11) 
 

 

NE OBSOJAJ 
   Velikokrat v življenju smo podobni pismoukom in fari-
zejem iz današnjega evangelija, ki so zasačili neko 
žensko v prešuštvovanju in jo z užitkom privlekli pred 
Jezusa. Vedeli so namreč, da je do takšnih žensk pre-
več popustljiv, saj jim je bil znan primer javne grešnice, 
ki mu je s solzami umivala noge in jih brisala z lasmi – 
on pa nič. Mojzesova postava je ukazovala, da je treba 
žensko, ki jo zalotijo pri prešuštvovanju, pobiti s kame-
njem. Kaj pa bo rekel na to tale Jezus iz Nazareta? Si 
bo upal nasprotovati Mojzesu? Evangelist Janez pove, 
da tožiteljem sploh ni dal odgovora, temveč se je samo 
sklonil in nekaj pisal po tleh. Nekateri so razlagali, da je 
pisal v prah grehe tistih mož. Francoski pisatelj Franco-
is Mauriac pa meni, da je v tla gledal iz usmiljenja do 
prestrašene ženske, kajti očitajoči pogled boli, ker smo 
ga prevarali za ljubezen. Potem se je zravnal in jim re-
kel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen 
vanjo.« Vsi so šli proč, kajti videl je v njihova srca. Ženi 
ni rekel: »Ti si pa nedolžna. Kar si delala, ni greh!« Ne! 
Vidi v njeno dušo, vidi njeno skesanost, zato ji pravi: 
»Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več!« 
   Bili bi strahotno dvolični (in dejansko taki tudi smo), 
če nas v odnosu do soljudi ne bi vodila zavest, da smo 
bili že tolikokrat deležni Božjega usmiljenja in smo do-
živeli njegovo odpuščajočo ljubezen. Ali ni torej zdaj 
naša dolžnost, da smo obzirni, razumevajoči in usmi-
ljeni? Ljudska modrost »Vsi smo krvavi pod kožo« po-
meni, da imamo vsi napake, slabosti ter večje ali manj-

še grehe na vesti. Naslov današnjega evangeljskega odlomka je Grešnik ne sme obsojati 
grešnika. Apostol Pavel je zapisal: »S tem ko sodiš drugega, obsojaš sam sebe; saj ti, ki 
sodiš, delaš enako« (Rim 2,1). Nemalokrat nam manjka modrosti, da bi raje molčali, kakor 
pa na veliki zvon obešali slabosti in napake drugih. Deloma je razlog to, da hočemo (za-
vestno ali podzavestno) opravičevati sebe, saj če so drugi tako slabi, mi navsezadnje 
nismo med najslabšimi. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

5. POSTNA  

- TIHA NEDELJA 
                        3.4. 

Sv. Rihard, škof 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Palčje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Križev pot 
  9h +i Černač, Klenik 21 

 +Marija in Stanko Ule, Pivka 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Marija in Albin Sedmak, Palčje 19, obletna 

16,30 Križev pot 

17h VELIKONOČNA SPOVED 

Ponedeljek      4.4. 
Sv.Izidor Seviljski, šk. 

Palčje 19h +Hermina Grossel, dar. Palčje 69 – Križev pot 

Torek              5.4. 
Sv.Vincenc Ferrer,duh. 

Klenike 19h +Nace Dekleva, Klenik 4/b, obletna – Križev pot 

Sreda             6.4. 
Sv.Irenej iz Srema,m. 

Zagorje   7h +Franc in Ivana Šabec in +i Udovič, Zagorje 57 

Četrtek           7.4. 
Sv.Janez Kr.d.l.Salle 

Juršče 

Zagorje 
17,30 V dober namen – Križev pot 

19h Križev pot za duhovne poklice  

Petek                8.4. 

Sv.Maksim in Timotej Zagorje 19,30 +Antonija Zadnik, Zagorje 16, oblet. – Križev pot 

Sobota             9.4. 
Sv .Valtruda, red.sp. 

Zagorje 19,30 Za mir v svetu in Sloveniji, Parje 25 

6. POSTNA 

CVETNA 

NEDELJA 
                        10.4. 

Sv.Domnij, škof muč . 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Križev pot in spovedovanje (domači duhovnik) 
  9h +Božica Mejak, Klenik 58/a, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +i Žužek, Juršče 24, obletna 
14h VELIKONOČNA SPOVED 

15h Križev pot 
 

- VELIKONOČNA SPOVED v Zagorju bo danes ob 17h. Spovedovala bosta g. 
Marjan Škvarč in g. Zdenko Štrukelj. 
 V Trnju bo prihodnjo nedeljo ob 14h. Spovedovala bosta g. Jože Jakopič in 
g. Zdenko Štrukelj. 
 Ne odlašajte s sv. spovedjo, pridite dovolj zgodaj. Če kdo na ta dan ne more pri-
ti, lahko gre v kako drugo župnijo ali v Postojno dopoldne od ponedeljka do petka 
od 9h do 11h. Ostale župnije poglejte na oglasni deski ali spletu. 
 Za spoved otrok vam bodo povedale katehistinje. 
- SESTANEK ŽPS Zagorje bo v četrtek, 7. aprila ob 20,15 uri v župnišču in  
ŽPS Trnje v petek, 8. aprila ob 20,45 uri v Mežnariji. 
- POBOŽNOST SRCU JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU bomo imeli ta teden v 
petek, 8.4. in soboto, 9.4. Lepo vabim k tej pobožnosti vse, ki ste se posvetili te-
ma Srcema, da bi nas in ves svet obvarovala grozot vojne in drugih nesreč. Mari-
ja je v Fatimi ponavljala: Molite, molite, molite… 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. To obhajilo (in more-
bitna) spoved bo veljalo za veliko noč. Prosim bolnike same ali domače, da mi do 
četrtka sporočite, h komu naj pridem v petek dopoldne. (Tistim, ki vas stalno obi-
skujem, ni potrebno naročati za obisk!) 
- SPOVED ZA PRVOOBHAJNCE bo v soboto, 9.5. ob 9h. Zraven pridite starši! 



 
 

- OLJČNE VEJICE so že na razpolago. Vzemite si  jih in v znak hvaležnosti da-
rujte v pripravljen nabiralnik za obnovo istrskih cerkva. 
 

Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. 
(Jn 8,6) 

   Gospod Jezus, odkar sem kot otrok 

slišal pripovedovati to zgodbo, se ni-

koli nisem nehal spraševati, kaj neki 

si pisal po tleh tempeljskega dvorišča 

tistega jutra, ko so predte porinili to 

ubogo žensko. Preučevalci Svetega 

pisma se o tem še niso izrekli.  

   Včasih si mislim, da vem. Po mo-

jem si napisal: »Kar nameravam po-

vedati pismoukom in farizejem, velja 

za vse. Tudi zate.« 

   Tudi zame. Čeprav ne mečem kam-

nov v ljudi – mi danes smo naprednej-

ši in kulturni in ne uporabljamo tako 

barbarskih kazni – pa brez pomisle-

kov obmetavam ljudi s sodbami.  

   In sodbe, Gospod Jezus, so hujše 

kakor kamni. Kajti rane na telesu lah-

ko pozdravijo v ambulanti za nujno 

medicinsko pomoč. Rane, ki jih pov-

zročijo sodbe, pa marsikdaj ostanejo 

za vedno. 

   Gospod Jezus, vsakokrat, ko me vi-

diš s kamni v glavi in ustih, priprav-

ljenega, da jih vržem v koga, ki je na-

pačno ravnal, me odpelji na tempelj-

sko dvorišče, pred to prestrašeno že-

no.  

   Daj, da bodo v meni strogo zazvene-

le tvoje besede: »Kdor izmed vas je 

brez greha, naj prvi vrže kamen.« 

   In na široko mi odpri oči za besede, 

ki jih je napisal tvoj prst: »Velja tudi 

zate!« 
 

Po: T. LAsconi, 365 + 1 dan s teboj 

 

 
BITI  OČE 

 

Kadar nas Bog kliče v zakonski stan, smo deležni 
posebne nebeške ljubezni, če lahko postanemo 
starši. 
Če smo z Njegovo voljo posredovalci življenja. 
Kot mati in oče. 
Na tem mestu razmišljamo o očetovstvu. 
Biti oče je dar in odgovornost, izvoljenost in milost. 
Je posnemanje vloge nebeškega Očeta v krogu 
lastne družine. 
Kakor je nebeški Oče na samem vrhu presvete 
Trojice, tako je tudi oče vladar družine. 
Ne zato, da bi bil prvi, ampak da s svojo močjo, 
preudarnostjo in zvestobo zaščiti življenje vseh 
njenih članov. 
Da skrbi za duhovno rast potomstva in daje s pri-
čevanjem ljubezni do žene trajen zgled otrokom, 
saj morajo postati vzorni člani družbe, da bodo ta-
ko utirali Božji volji pot v prihodnje rodove. 
Oče je porok trdnosti. 

Najbližjim nakazuje smer po strmi poti, ki vodi v od-
rešenje. 
Njegovo srce mora izgorevati za Gospoda, da 
plamen ljubezni ne bi ugasnil, ampak zanesljivo ži-
vel v srcih potomcev. 
Očetova vloga zato ni časovno ali vsebinsko ome-
jena. 
Krščanski oče gradi ljubezen, ki ga preživi. 
Jezusova navzočnost v družini daje očetovemu 
prizadevanju največji možni razmah. 
Kadar se namreč družinski oče pri vseh svojih be-
sedah in dejanjih opira na Boga, ga nebeški bla-
goslov ne zapusti. 
Družino zavaruje pred vsem hudim, saj najde Je-
zus v iskrenem srcu družinskega očeta svojega 
zemeljskega zaveznika. 
Blagohotno se ozira nanj, da more življenje vzkliti 
in obroditi trajen sad. 
 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri
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 BITI MATI 

 

Če je oče glava družine, je mati njeno srce.  
Vir predanosti, nežnosti in ljubezni svojim naj-
bližjim, posebno otrokom, saj je posredovalka 
življenja. 
Volja nebes je, da se po njej rojeva človeški rod. 
Od davnih začetkov sveta do njegovega zato-
na, ko bo v Bogu vse prenovljeno in bodo čiste 
duše v poveličanih telesih slavile Najvišjega. 
Brez človeka ni poveličanega telesa, brez ma-
tere pa ne človeka. 
Smo, ker nas je mati nosila pod srcem. 
Ker je vzela nase nebeško poslanstvo in nas ni 
zatajila, ampak zavarovala z ljubeznijo materin-
stva, ki je razen matere ne premore noben člo-
vek. 
Prva Eva je človeštvu – po zapeljivi kači – na-
kopala smrt. 
Druga Eva pa je pod križem prevzela nase du-
hovno smrt, da bi nas rešila pogube. 
Skupaj s svojim Sinom nas je, Mati človeštva, 
odrešila smrti. 
Po materi torej prihaja življenje; telesno po ze-
meljski materi, večno pa – s Kristusom v sredi-
šču – po nebeški. 
Zemeljsko mater je Bog ustvaril, da bi razumeli 
modrost nebeškega šotora, kajti Večni ustvarja 
moč moža in milino žene. 
Pogumno srce v enem spolu in ubranost lju-
bezni v drugem. 
Prodornost in predanost v dveh ločenih bitjih, ki 
zmoreta postati – kot mož in žena – eno telo. 
Da bi imela – skupaj – vse lastnosti, ki so po-
trebne za bogovšečno življenje. 
Mati je ognjišče družine. 
Njena beseda je prva, skrb nenehna, ljubezen 
trajna. 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 
 

7. april 
JANEZ KRSTNIK de la Salle 

 

Njegova zasluga kot svetnika je dvojna: da je 
revnim in zapuščenim otrokom preprostih lju-
di omogočil učenje po poti dobrodelnosti in da 
je vzgajal dobre učitelje. Njegove zamisli in 
izkušnje so posredno koristile tudi mnogim 
javnim šolam, ki so zaživele več kot sto let 
kasneje. Ustanovil je red »bratov krščanskih 
šol« ali »šolskih bratov«, ki še danes uspešno 
deluje po številnih deželah. K delu za usta-
navljanje šol je svetega Janeza de la Salle 
spodbudil pristni krščanski čut, ki izvira iz 
njegove družine. Bil je otrok aristokratske 
družine iz Reimsa, rojen 1651, kot prvi od de-
setih otrok. Trije izmed njih so postali duhov-
niki, ena pa redovnica. Janez je bil zelo na-
darjen deček in že od mladosti ga je privlačil 
duhovniški poklic. Posvečenje je prejel leta 
1678. Po zgodnji smrti staršev je moral pre-
vzeti skrb za vzgojo svojih mlajših bratov in 
sester in tako se je v njem vzbudilo vprašanje 
šolstva. Začutil je, da je njegov poklic biti 
vzgojitelj in pripravljati druge na vzgojiteljsko 
službo. Njegova ideja je bila, da naj bodo uči-
telji laiki, ki pa morajo vsakega otroka učiti in 
vzgajati tako, kakor da izhaja iz kraljevske 
družine. Prizadeval si je najprej izobraziti uči-
telje, ki so si nadeli ime »šolski bratje«. 
Sestavil jim je pravila, ki so življenjsko prak-
tična in prepojena z vsakdanjimi potrebami 
otrok ter naravnana na Božje otroštvo. Uče-
nje je iz vprašanj in odgovorov preusmeril na 
vodenje k življenju iz vere in po veri. Umrl je 
7. aprila 1719. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

DEŽ – Župnik spremlja na smrt 
obsojenega do giljotine. Med-
tem močno dežuje. Obsojenec 
reče: »Lije kot iz škafa.« – Žup-
nik na to: »Ti imaš še srečo, jaz 
pa bom v tem nalivu moral iti še 
nazaj.« 

 


