
 

 
 

Tisti čas so z Jezusom  

potovale velike množice.  

Obrnil se je in jim rekel:  

»Če kdo pride k meni  

in ne zavrača svojega očeta, 

matere, žene, otrok, bratov, 

sester in celo svojega življenja, 

ne more biti moj učenec.  

Kdor ne nosi svojega križa  

in ne hodi za menoj,  

ne more biti moj učenec. 
 

(Lk 14,25–27) 
 

 

LJUBEZEN DO KRISTUSA NE IZKLJUČUJE DRUGIH 

   Krščanstva ne moremo vzeti lahkomiselno. Jezus 
nas opozori pred skušnjavo, da bi udomačili vse in da 
bi iz vere ter Boga samega naredili eno od številnih 
sestavin velikega koktajla življenja. Za praznike in ne-
katere pogrebe gremo k maši, morda damo tudi kak-
šen dar za Cerkev in smo prepričani, da smo naredili 
celo več, kot smo bili do nje dolžni narediti. Vera je to-
rej postavljena v svojo nišo poleg ostalih niš, ki so 
morda precej širše in jih predstavlja služba, zaslužek, 
politika, zabava, šport, lov, ribolov in tisoč drugih stvari. 

   Predvsem recimo eno stvar: človek, ki tako govori, 
ki zahteva, da bi bil ljubljen bolj kot oče, žena, otroci, 
je prenapet blaznež ali pa je Bog. Samo malo je treba 
pomisliti in zlahka ugotovimo, da srednje poti ni.  

   Potrebno je poudariti, da bi bilo zelo zgrešeno misli-
ti, da ljubezen do Kristusa vstopa v konkurenco z raz-
ličnimi človeškimi ljubeznimi: do staršev, do sozakon-
ca, do otrok ter do bratov in sester. Kristus ni »tekmec 
v ljubezni« do nikogar in ni na nikogar ljubosumen.  

   Ljubezen do Kristusa ne izključuje drugih ljubezni, ampak jih ureja. On je namreč tisti, v 
katerem vsaka pristna ljubezen najde svoj temelj in svojo oporo ter potrebno milost, da bi 
jo lahko živeli do zadnjih globin.  

   Kristus nikogar ne slepi in tudi nikogar ne razočara; zahteva vse, ker hoče vse dati; 
pravzaprav je vse dal. Marsikdo bi se lahko vprašal: toda kakšno pravico ima ta človek, ki 
je živel pred dva tisoč leti v nekem temačnem kotu zemlje, da od vseh zahteva to absolut-
no ljubezen? Odgovor, ne da bi ga šli iskat ne vem kam daleč nazaj, najdemo v njegovem 
zemeljskem življenju, ki ga poznamo iz zgodovine: on je prvi, ki je za človeka dal vse. 
»Vzljubil nas je in je daroval sam sebe za nas.«  

   In še nekaj je pomembno: Jezus ni prišel, da bi pomnožil človeške križe, ampak, da bi 
jim dal smisel. Upravičeno je bilo rečeno, da »kdor išče Jezusa brez križa, bo našel križ 
brez Jezusa«, kar pomeni brez moči, da bi ga mogel prenašati. 

Po: E. Mozetič
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Svete maše: 

23. NEDELJA 

MED LETOM 

- ANGELSKA 

                       4.9. 
Sv. Mojzes, prerok 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h V čast Antonu Martinu Slomšku za zdravje 

 Za družini Marinko in Šabec, Trnje 63 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      5.9. 
Sv.Mati Terezija, red. 

Palčje 19h +Anton Rebec, Palčje 48, obletna 

Torek              6.9. 
Sv. Zaharija, prerok 

Klenik 19h +Joža Dekleva, Klenik 4/b, obletna 

Sreda             7.9. 

Sv. Marko Križevčan 
Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           8.9. 
Rojstvo Dev. Marije 

Mali Šmaren 

Trnje 

Zagorje 
18h +Darko Kastelic, Klenik 73, obletna 

19,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

Petek                9.9. 
Sv. Peter Klaver, mis. Zagorje 19,30 +i Čeligoj, Parje 16 

Sobota              10.9. 
Sv. Nikolaj Toletinski 

Zagorje 
19h Spoved 

19,30 +Janez Šuštaršič, Zagorje 132, obletna 

24. NEDELJA 

MED LETOM 

                       11.9. 
Sv.Prot in Hijacint, m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +g. Janez Premrl, 30. dan, dar. pevci 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

- ZAHVALA: Še enkrat se zahvaljujem vsem moškim, ki ste pomagali pri prekri-
vanju strehe na župnišču v Zagorju. Bog naj vam povrne s svojimi darovi! 
- PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA – MALI ŠMAREN je v četrtek, 8.9. Vabim k 
sv. maši vse, ki imate radi našo nebeško mater Marijo. Sv. maše glej zgoraj! 
- V TRNJU bo SPOVED za vse veroučence v sredo, 7. sept. 2022, od 14:15 do 
15:30. Z VEROUKOM pričnemo v tednu od 11. 9. naprej. Učbenike in zvezke ima 
katehistinja in jih boste lahko vzeli pri prvi uri verouka.  
Začasni urnik: 9. razred: torek ob 14:15; 7. in 8. razred: sreda ob 14:15; za 4. 
razred se bomo še dogovorili s starši.  
- KATEHETSKA NEDELJA z uvodno sv. mašo bo 11. 9. 2022; s seboj prinesite 
šolske torbe, da jih bomo blagoslovili. 
- V ZAGORJU bo SPOVED za veroučence v četrtek, 8.9. od 16h do 17,30. Naj-
prej naj pridejo otroci od 4. do 6. razreda; od 16,45 naprej pa ostali šolarji. Z VE-
ROUKOM bomo začeli naslednji teden – 12.9. po  naslednjem urniku: 

 

- ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE bo v soboto, 10.9.2022 
v baziliki na Sveti Gori. Ta dan bomo prosili za nove duhovne poklice, za svetost 
poklicanih, za vse tiste, ki v naši škofiji opravljajo katehetsko službo, in za druži-
ne, v katerih rastejo in zorijo duhovni poklici, da bo tudi na ta način prišlo do izra-
za letošnje geslo: »Pojdi in popravi mojo Cerkev.« 

ponedeljek 15h 3. razred četrtek 15,30 4. in 5. razred 

torek 15h 1. razred četrtek 16,15 6. razred 

torek 16h 2. razred četrtek 17h 7. in 8. razred 



 
 

Spored srečanja: ob 8h molitev križevega pota s Prevala na Sv.Goro 
Ob 9,30 v baziliki molitvena ura  
10,30 sv. maša s somaševanjem letošnjih jubilantov in drugih duhovnikov. Med 
mašo bo sprejet med kandidate za diakonat in prezbiterat bogoslovec Jure Ferletič. 
Ob 13h koncert sester Kobal. 
Ob 13,30 litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim. 
- MOLITVENA SKUPINA JURŠČE se zbira vsak torek ob 18. uri v cerkvi sv. Juri-
ja. Vabimo nove člane, da se nam pridružite. S skupno molitvijo prosimo za Božji 
blagoslov naše župnije, naših družin, naše domovine in Evrope. 
- SLOVENSKA KARITAS nas že sedemnajsto leto vabi k dobrodelni akciji Za sr-
ce Afrike, s katero, tudi s pomočjo ministrstva za zunanje zadeve in Misijonskega 
središča Slovenije, pomaga graditi v Afriki šole, vrtce, zdravstvene centre, vod-
njake za območja, kjer živi skupaj 250.000 prebivalcev. Z akcijo Z delom do do 
stojnega življenja pomaga revnim družinam, da dobijo priložnost za delo in s 
tem zaslužek, ki omogoča družini hrano, zdravila in šolanje otrokom. Možnost za 
podporo revnih družin je tudi akcija Kupim kozo, ko z nakupom koze za 20 € 
omogoči revni družini več hrane. Doslej so zagotovili več kot 4.300 koz za družine 
v Afriki. Potreb pa je še veliko. - NA MIZICI ZA TISK si lahko vzamete zgibanke 
za vse te namene. Tam si boste še podrobneje prebrali o teh akcijah pomoči. 
 

ANGEL VARUH 
 

Angel varuh 

je med vsemi angeli 

najbolj priljubljen in čaščen. 
 

Ko otroci komaj 

prve zloge zajecljajo, 

sveti angel 

že čebljati znajo. 
 

Skoraj vedno 

so mame tiste, 

ki otroku v srce 

vsadijo svete molitve – 

a babice, 

ki pomagati želijo, 

mame pri molitvi 

in angela pri varovanju 

včasih prehitijo. 
 

Angel se nad babicami 

nič ne jezi, 

ker dobro ve, 

da njegovo delo 

po Božji dobroti traja 

do človekovega zadnjega dne. 

 
Če pa samo za trenutek 

zapremo oči, 

lahko vidimo vse tiste 

trenutke, korake in dni, 

ko nas je angel varuh 

po Božji dobroti 

rešil 

iz te ali one nevarnosti … 

Oh, kako moramo biti hvaležni! 

To, da varuje in rešuje, 

angel varuh rad izpolnjuje, 

še posebej, če človek z 

njim prijateljuje 

in mu pomaga, 

da od prehudih naporov 

ne omaga.           
                  p. J. Šamperl 

 



9. september 
PETER KLAVER 

 

 
 

Današnji svetnik je skoraj štirideset let 
deloval med črnskimi sužnji v pristaniškem 
mestu Cartagena de Indias (današnja Ko-
lumbija), kamor so jih dovažali iz Afrike – 
vklenjene in sestradane, do kraja ponižane. 
Bil je njihov prijatelj, tolažnik in pomočnik ter 
duhovni oče. V teh letih je krstil okoli 
300.000 teh nesrečnih ljudi, katerim je za-
vestno postal »suženj«. Na svoj apostolat 
se je pripravljal z bogatim duhovnim življe-
njem in z vso ponižnostjo. Na »novi celini« 
je živel v majhni celici ob vhodu v jezuitski 
zavod in tam je bil na voljo črncem, ki so 
prihajali k njemu po vsakovrstno pomoč. Za-
radi njegovega dela ga vedno upodabljajo s 
skupino črncev. 
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ANGELI 

 

Mnogi umetniki so angele prikazovali s krili 

in s tem poudarili nekaj bistvenega: angeli de-

lajo naše življenje lažje. V našem življenju se 

pojavlja mnogo situacij, ki se nam na prvi po-

gled zdijo težke. Čutimo notranji odpor, poču-

timo se pobite, preobremenjene in izžete. V 

takšnih trenutkih bi potrebovali angela, ki bi 

naši duši podaril krila, da bi stvari jemali lah-

kotneje, jih pogledali z nekega drugega zorne-

ga kota in jih morda celo videli povsem na no-

vo. V situacijah, ki jih doživljamo kot težke, je 

dobro, da se ne osredotočimo na probleme ali 

se naprezamo, da bi z vso svojo močjo dosegli 

rešitev. V takšnih primerih bi morali preprosto 

pogledati na angela, ki je že pri nas, in postati 

pozorni na spodbudo, ki jo čutimo v svoji duši. 

Angel vse vzame lahkotno. Vabi nas, da kak-

šno stvar vzamemo bolj lahkotno in si ne na-

lagamo toliko. Kajti tako se izognemo nevar-

nosti, da bi se zlomili pod težo, ki si jo naloži-

mo na ramena. 
A. Grün, Angel preprostosti 

 

Gospod, daj nam spoznati,  
kako dolgo je naše življenje, 

da pridemo do srčne modrosti. 
Vrni se, Gospod!  

Doklej boš odlašal? 
Bodi usmiljen do svojih služabnikov! 

(Ps 90,12–13) 
 

Otroka versko vzgojiti pomeni  
dopovedati mu,  

da je Bog vedno z njim,  
da ga vedno ljubi. 

 (Miha Žužek 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
RAKETA – Učitelj vpraša: »Če v razdalji 
enega kilometra izstrelijo raketo, kaj vidiš ali 
kaj slišiš najprej?« – Janezek: »Najprej vi-
dim blisk, potem slišim pok.« – »Pravilno. In 
zakaj?« – Janezek: »Čisto preprosto: oči so 
malo bolj naprej kot ušesa.« 

 


