
 

 
 

Tisti čas je Jezus rekel svojim 

učencem: »Ne boj se, mala čreda, 

kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá 

kraljestvo. Prodajte svoje premo-

ženje in dajte vbogajme. Naredite 

si mošnje, ki ne ostarijo, 

neizčrpen zaklad v nebesih, kamor 

se tat ne približa in kjer molj ne 

razjeda. Kjer je namreč vaš za-

klad, tam bo tudi vaše srce. 

Vaša ledja naj bodo opasana in 

svetilke prižgane, vi pa bodite po-

dobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo 

njihov gospodar vrnil s svatbe, 

da mu odprejo takoj, ko pride in 

potrka. Blagor tistim služabnikom, 

ki jih bo gospodar ob svojem pri-

hodu našel budne! 

Resnično, povem vam: Opasal 

se bo in jih posádil za mizo. Pri-

stopil bo in jim stregel.« 
 

(Lk 12,18–21) 
 

 

BOŽJA LJUBEZEN – RESNIČNI ZAKLAD 
 
   Evangelij današnje nedelje govori o želji po do-
končnem srečanju s Kristusom. To je želja, zaradi 
katere smo budnega duha in vedno pripravljeni, saj 
ga pričakujemo iz vsega svojega srca, z vsem, kar 
smo. To je temeljni vidik življenja. 
   Kristjan je torej  tisti, ki nosi v sebi veliko in globo-
ko željo,  srečati se s svojim Gospodom skupaj s 
svojimi brati, sopotniki na poti. Vse to pa, kar nam 
Jezus pravi, je povzeto v znanem Jezusovem izre-
ku: »Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše sr-
ce«. Vsi mi imamo kakšno željo? Ubogi tisti ljudje, ki 
nimajo nobene želje! Željo iti naprej, proti obzorju. 
Za nas kristjane je to obzorje srečanje z Jezusom, 
srečanje ravno z Njim, ki je naše življenje, naše ve-
selje, tisti, ki nas osrečuje. 
   Ali imaš srce, ki si nekaj želi, ali je tvoje srce zapr-
to, zaspano, omrtvičeno, odprto zgolj za stvari živ-
ljenja? Je prisotna želja iti naprej na srečanje z Je-
zusom ... In kje je tvoj zaklad, tisti, ki si ga želiš? Ka-
tera resničnost je zate najpomembnejša, najbolj 
dragocena, tista resničnost, ki kakor magnet privlači 
srce? Ali lahko rečemo, da je to Božja ljubezen, ki je 
hotenje delati dobro drugim, živeti za Gospoda in za 
druge?  
   Nekdo bi lahko rekel: »Zame je pomembno, da  
imam delo, družino in zame je najpomembneje, da 
gre življenje naprej z družino, z delom ...« Seveda je 
to res; pomembno je, da je vse prav z delom in dru-
žino, toda katera je tista moč, ki drži skupaj to moje 
delo in družino? Ljubezen je tista. V naše srce jo se-
je Bog. Gre torej za Božjo ljubezen. In ravno ta Božja ljubezen je tista, ki daje smisel majhnim 
vsakodnevnim prizadevanjem in ki tudi pomaga pri soočanju z velikimi in majhnimi preizkuš-
njami našega življenja. Resnični človekov zaklad je to, da gremo v življenju naprej z ljubeznijo, 
in to s tisto ljubeznijo, ki jo je Gospod posejal v naše srce. In to je resničen in neprecenljiv za-
klad. 

Po: E. Mozetič
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Svete maše: 

19. NEDELJA 

MED LETOM 

                      7.8. 
Sv. Sikst II., pp., muč . 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Franc in Frančiška Margon, Trnje 62, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek      8.8. 
Sv. Dominik, redovnik 

Palčje 17h +Jože Grl, Palčje 55, pogrebna 

Torek              9.8. 
Sv.Edith Stein, soz.Evr. 

 V zahvalo 

Sreda             10.8. 

Sv.Lovrenc, diakon, m 
Brdo 19h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12 

Četrtek           11.8. 
Sv.Klara,dev., red.ust. 

Juršče 

Zagorje 
18,30 +i Sedmak in Šajn, Juršče 66, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                12.8. 

Sv.Ivana Šantslska,v. Zagorje 
20h +Franc Kljun, Zagorje 48, obletna 

Za zdravje, Zagorje 60 

Sobota              13.8. 
Sv.Poncijan in Hipolit 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +Jože in vsi +i Polh ter za zdravje, Drskovče 25, obl 

20. NEDELJA 

MED LETOM 

                       14.8. 
Sv,Maksimilijan Kolbe 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nada Mezgec, Trnje 1, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h Krst dveh otrok 

- DVA SVETNIŠKA PRAZNIKA sta ta teden: v torek, 9.8. goduje mučenka in 
sozavetnica Evrope SV. TEREZIJA BENEDIKTA od Križa (Edith Stein) in v sre-
do, 10.8. diakon in mučenec SV.LOVRENC. 
- DAR ZA SV.MAŠE se s septembrom poviša na 23.- €. Naj to povišanje nikogar 
ne odvrne, da ne bi naročil sv. maše za svojce – žive ali mrtve. Če kdo ne zmore 
tolikšnega daru, naj samo pove in bomo uredili, da bo prav! 
- POGREB +Jožeta Grl bo v Palčju jutri ob 17h. 
- VEROUK – KATEHEZE bodo začele čez mesec dni. Da boste lažje uredili 
druge izvenšolske dejavnosti, objavljam že danes URNIK za Zagorje, kjer so 
se zgodile nekatere spremembe pri posredovalkah katehez: gospa Tatjana Lu-
tar, ki je doslej imela kar precej ur verouka – katehez, se je odpovedala tej službi. 
Zahvaljujem se ji za ves trud in čas, ki ga je vlagala v to službo. Bog ji povrni! – 
Odslej bo to nalogo opravljala v zagorski župniji gospa Nataša Belčič, katehi-
stinja iz Košane. Ker ne bo mogla prihajati za vsako skupino posebej, bo imela 
vse skupine ob četrtkih, gospa Ksenija Žnidaršič ob torkih, župnik ob ponedeljkih: 
URNIK: 
 
 
 
 
 
 
Prosim vse, da uredite tako, da se kateheze – verouk no bo prekrival z drugimi 
dejavnostmi otrok. 

3. razred ponedeljek 15h 

1. razred torek 15h 

2. razred torek 16h 

4. in 5. razred četrtek 15,30 

6. razred četrtek 16,15 

7. – 9. razred četrtek 17,05 



 

 
- ČLANICE MŽ KARITAS vabljene na kratek sestanek v četrtek, 11.8. ob 21h. 
 

Bodi pripravljen v tem trenutku, živi zdaj, odsevaj bogastvo ljubezni 
 

   Ljudje so včasih sposobni izkusiti 

življenje le tako, da doživijo kolikor 

je mogoče raznolikih stvari, če gredo 

na primer na daljna potovanja ali pa 

na dopustu počnejo nenavadne stvari. 

Morda gredo zaradi tega na dopust k 

animiranim dogodkom, da bi drugim 

dopustili, da animirajo njihovo življe-

nje, da jih vznemirijo, da bi začutili 

življenje. Toda to je zgolj površina 

življenja. S tem vstopajo v občutek 

življenja, ki bo najverjetneje že v na-

slednjem trenutku minil in zapustil 

plehek priokus.  

   Resnično zna živeti le tisti, ki je 

sposoben živeti v danem trenutku. Je 

povsem pri sebi. Je povsem pri svojih 

čutih. Čuti sam sebe. Hodi skozi 

gozd, duha vonjave gozda, posluša 

šumenje vetra in petje ptic. Gleda le-

pote dreves, vidi, kako sonce prodira 

skozi liste dreves in kako se vse pota-

plja v čudovito luč. Obstoji, ko pride 

na jaso, in dovoli, da ga obsije in 

ogreje sonce. Z vsemi čuti zaznava, 

kar ga obdaja. Kar je majhno, zanj 

postane veliko in pomembno. Ne mo-

tijo ga druge misli. 

   Če sreča človeka, se povsem posveti 

temu srečanju, in zato bo obdarjen s 

tem, kar drugi človek izžareva in mu 

posreduje. Človeka, ki živi z vsemi 

svojimi čuti, ni treba priganjati k živ-

ljenju. Živi življenje v polnosti. Naj 

bo tvoje bogastvo srca podeljeno z 

drugim.  

   Naj nas Jezus najde pripravljene v 

vsakem trenutku.  
Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 

 

BOGASTVO – POMOČ ali SPOTIKA 

Človek lahko naredi bogastvo za malika. 

Bogastvo zavaja k lakomnosti in časti-

hlepju. Bogataš živi za zemeljske skrbi in 

užitke. Pozablja na Boga. Obstajata dve 

drži, ki zaznamujeta krščansko ravnanje 

z dobrinami tega sveta: po eni strani 

razdeljevanje dobrin, po drugi strani pa 

brezskrbnost in notranja svoboda v rav-

nanju z lastnino. Kdor neprestano skrbi 

za to, ali ima dovolj za jesti ali obleči, ta 

daje preveliko moč zunanjim stvarem. 

Namesto da skrbi zase, naj človek zaupa 

v Boga. Bog skrbi za njega. Kristjanu 

naj gre za Božje kraljestvo, za to, da Bog 

vlada v njem, da biva v njegovi duši. Bog 

je resnični zaklad. Samo če naše srce 

počiva v Bogu, bo prosto zemeljskih skr-

bi. Samo če ima človek temelje v Bogu, 

se lahko odreče svoji lastnini in da svoje 

darove ubogim. 
 

Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka 

 

Počitek 
 

Pripraviti je potrebno prtljago, kontrolirati avto, prešteti denar … Kolone na cestah in ča-

kanje na letališčih … Kam gremo? Kaj iščemo? 

Kakšno plažo, da bi živeli brez bridkosti in tesnobe. Kakšen gorski kraj, da bi se znebili tr-

pljenja in težav. Kakšen otoček, da bi pozabili na skrbi in bolečine. Kakšno mesto, ki slovi po 

umetnosti, da bi si odpočili oči od vsakdanjih »grdot«.  Kakšen »drug kraj«, kjer bi lahko živeli  



9. avgust 
TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA 

(Edith Stein) 
 

Življenjska pot te svetnice našega časa se 
je pričela 12. oktobra 1891 v mestu Breslau, 
v današnjem poljskem  Wroclawu. Bila je 
sedmi otrok verne judovske družine. Ko je 
imela dve leti, je umrl oče, premožen lesni 
trgovec, in skrb za družino je padla na ra-
mena matere Avguste. Nadarjena Edith je 
po končani srednji šoli izbrala študij filozofi-
je. Ko si je leta 1916 z najvišjimi ocenami 
pridobila naslov doktorice filozofije, je doži-
vela ‘prvo srečanje s križem’ ob ženi, katere 
mož je padel na fronti, pa je ta težka izguba 
ni strla. Njeno srce se je odprlo Bogu. Na 
novo leto 1922 je prejela sveti krst: za krst-
no ime si je izbrala ime Terezija. Kmalu po 
krstu se je preselila v mesto Speyer, kjer so 
jo sprejele v svojo hišo redovnice domini-
kanke. Učila je po raznih šolah. 12. oktobra 
1933, na svoj 42. rojstni dan, je Edith umrla 
mati in odšla je v karmeličanski samostan 
Köln–Lindenthal. Nacistično divjanje zoper 
Jude je postajalo vse bolj silovito, zato so jo 
predstojnice poslale v karmel Echt na Nizo-
zemskem, da bi bila na varnem. Tja je prišla 
na Silvestrovo 1938, kasneje je za njo prišla 
tudi njena sestra Rosa, ki je opravljala slu-
žbo samostanske vratarice. Poleti 1940 so 
nevtralno Nizozemsko zasedli Nemci in tam 
živeči Judje so se morali bati najhujšega. 2. 
avgusta 1942 so esesovci potrkali na vrata 
karmela Echt in zahtevali, da jim izročijo 
sestri Stein. Teden dni kasneje, 9. avgusta 
1942, sta z drugimi 300 žrtvami zgoreli v 
krematoriju zloglasnega koncentracijskega 
taborišča Auschwitz. 
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brez zakonov, brez omejitev, brez urnikov in 

kjer nam ne bi nihče gospodoval in nam ne bi 

bilo potrebno polagati računa nikomur.  

Vrnili se bomo bolj nemirni kakor prej, kriv-

do pa bomo valili na promet, na slabo vreme, 

na cene, na stavke, na onesnaženost narave, na 

prekratke počitnice …  

»Ampak drugo leto bo drugače …« 

   Gospod, med kolonami, čakalnimi dobami, 

tveganim obnašanjem, kršenimi načeli zdrave-

ga razuma, ne da bi vedeli, iščemo tisto »me-

sto«, ki si  nam ga ti vtisnil v srce, kjer bomo 

tvoje ljudstvo in boš ti, Gospod, z nami, da nas 

resnično pomiriš. Da se lahko spočijemo. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj je ljubezen? 
 

Ljubezen je Božja krepost (moč), v ka-

teri se lahko mi, ki smo sami najprej 

ljubljeni od Boga, predajamo Bogu, 

smo z njim zedinjeni, da lahko tudi 

druge zaradi Božje volje brez pomi-

slekov in prisrčno sprejemamo, in si-

cer tako, kot sprejemamo sami sebe.  
(KKC 1822–1829, 1844) 
 

Jezus postavlja ljubezen nad vse zakone, 

ne da bi ti zaradi tega izgubili veljavo. 

Zato s pravico pravi Avguštin: »Ljubi, in 

delaj, kar hočeš.« To pa vendarle ni tako 

preprosto, kot se sliši. Ljubezen je na-

mreč največja, vse druge kreposti so po-

duhovljajoča in z Božjim življenjem na-

polnjujoča energija. 
 

Trdno sem upal v Gospoda.  
Sklonil se je k meni in uslišal moje vpitje. 

(Ps 40,2) 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

POMOČ – Sodnik: »Priča. Ste videli, 
kako je nepridiprav napadel vašo 
taščo, jo oropal in pretepel?« – »Da, 
videl sem.« – Sodnik: »In zakaj niste 
nudili pomoči?« – »Sprva sem na to 
mislil, potem pa sem ugotovil, da bo to 
zmogel on sam.« 

 

 


