
 

 

 
 

Tisti čas je Jezus rekel:  

»Moje ovce poslušajo 

moj glas;  

jaz jih poznam  

in hodijo za menoj.  

Dajem jim večno življenje; 

nikoli se ne bodo pogubile 

in nihče jih ne bo iztrgal  

iz moje roke.  

Moj Oče, ki mi jih je dal,  

je večji od vseh,  

in nihče jih ne more iztrgati  

iz Očetove roke.  

Jaz in Oče sva eno.« 
 

(Jn 10,27–30) 
 

 

ŽUPNIJA IN DUHOVNI POKLIC 
 

   Sveti Janez Krizostom nam odkrije lepoto župnijske 
skupnosti, ko pravi, da je župnija zedinjenje duhov, soglas-
je duš, vez ljubezni in molitev duhovnikov. Katekizem Kato-
liške cerkve pa nam pove, da je župnija evharistična skup-
nost in srce liturgičnega življenja krščanskih družin, kraj 
molitve, sodelovanja pri svetem bogoslužju  in medsebojne 
pomoči. Hudo je, če se vse skupaj zaključi za štirimi zidovi 
cerkve ali domačega doma. Po Jezusovem zgledu smo 
poklicani k nenehnemu potovanju k drugim. Prva Cerkev je 
glede tega zelo dejavna. Marsikomu je  edina skrb njego-
vega krščanstva, da naroči sveto mašo, da bo na tisti in 
tisti datum, da kolikor toliko obiskuje sveto mašo in moli. 
Biti kristjan pomeni, da mi ni vseeno, kaj se dogaja z moji-
mi župljani. Preveč smo ujeti v ritem svojih težav, predani 
temu svetu. Premalo iščemo. Seveda ne gre samo za 
vidne poti. Potuje naj vsaj naša molitev. Le–ta je pravza-
prav temelj vsakega našega iskanja. Ob tem bomo po Bož-
ji milosti našli ljudi, ki se bodo velikodušno odločili in izbrali 
duhovni poklic. 

   Župnija je tudi kraj, kjer Gospod kliče v duhovniško in re-
dovniško življenje, v svobodno izbrano neporočenost in v 
devištvo iz ljubezni do  Božjega kraljestva. Vsem, ki meni-
jo, da imajo tak poklic, je sveti Janez Pavel II. dejal: Vztrajno molite, da boste prišli do po-
trebne jasnosti. Potem pa izrecite veseli Da. Bog prav gotovo kliče tudi mlade iz naše žup-
nije. Mi jim pomagajmo in vztrajno molimo, da bodo prišli do prave jasnosti.  

   Naj se nas torej dotaknejo besede svetega papež Janeza Pavel II., ki je dejal: »Župnija 
je krščanska skupnost, pred katero je svetal zgled Dobrega pastirja in ki se zbira okrog 
svojega župnika in duhovnikovih sodelavcev. Zato vam pravim: Ljubite svoje duhovnike! 
Cenite jih, poslušajte jih, hodite za njimi. Vsak dan molite zanje. Ne pustite jih samih, ne k 
oltarju ne v vsakdanjem življenju. Nikoli ne nehajte moliti za duhovne poklice in za zvesto-
bo tistih, ki so se že posvetili Gospodu in dušam.«  

Po: E. Mozetič 
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Svete maše: 

4. VELIKONOČNA 

- NEDELJA  

Dobrega Pastirja 

                      8.5. 
Sv.Bonifacij IV., papež 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

Zagorje 

  8,30 Birmanska devetdnevnica – Šmarnice  
  9h Za vse župljane obeh župnij 

10,30 V čast sv.Florijanu za gasilce, dar. Karitas 
12h V zahvalo molivcem, Juršče 15 

15h Šmarnice 

Ponedeljek      9.5. 
Sv. Izaija, prerok 

Trnje 19h V čast Svetemu Duhu za birmance, Trnje 96 

Torek              10.5. 
Sv. Janez Avilski, c. uč. 

Trnje 19h V čast Sveti Trojici za birmance in družine, Pivka 

Sreda             11.5. 
Sv. Pankracij, muč . 

Trnje 19h +Marija Česnik, Avstralija, zadušna, dar. Klenik 31 

Četrtek           12.5. 
Sv.Leopold Mandić , r. 

Zagorje 
Trnje 

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice  
19h V zahvalo, Zagorje 57 

Petek                13.5. 

Fatimska Mati Božja 
Zagorje 

Trnje 
16,30 +Emilija Marušič, Zagorje 117, 1. obletnica 
19h +Gabrijela Gorčič – Fornazarič, Šempeter, d. Marta 

Sobota             14.5. 
Sv. Bonifacij, mučen. 

Zagorje 

Trnje 

17,30 +Jože Čeligoj, Parje 16, obletna 
19h +i Batista, Šenkinc in Barbiš , dar. Klenik 88 

5. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                      15.5. 
Sv. Izidor, kmet 

Zagorje 

Zagorje 
 
Trnje 
 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

15h Šmarnice 
15,30 SLOVESNOST SV. BIRME:  

V čast Svetemu Duhu za birmance (birmovalec) 
 V čast Sv. Duhu za birmance, dar. katehistinja (župnik) 

 

- NADALJUJE SE BIRMANSKA DEVETDNEVNICA, ki smo jo začeli v petek. 
Vztrajajte v molitvi in prošnji za darove Svetega Duha. Kolikor bolj goreče bomo 
zanje prosili, toliko več vam jih bo lahko naklonil. 
- SLOVESNOST SV. BIRME V TRNJU bo prihodnjo nedeljo ob 15,30. Birmanci 
se zberejo ob 15,15 zunaj pred zakristijo in od tam gredo v sprevodu skupaj z 
birmovalcem v cerkev. Zakrament sv. birme bo podelil generalni vikar g. mag. 
Slavko Rebec. Pred birmo se ta teden želi srečati z vsako družino birmancev. To 
bo storil po ZOOM-u. Njegovo elektronsko sporočilo sem vam že posredoval po 
e-mailu. Preberite si ga! 
- SPOVED ZA BIRMANCE, STARŠE, SORODNIKE IN BOTRE bo v petek, 13.5. 
ob 17,30. Spovedovala bova: g. Marjan Škvarč in domači župnik. Razporedite se 
tako, da ne bova najprej čakala, potem pa ne bova mogla vseh spovedati. 
- ŠMARNICE se nadaljujejo sedaj že v drugem tednu. Prihajajte redno in sodeluj-
te pri njih z molitvijo, petjem in branjem oziroma poslušanjem šmarničnega bra-
nja. Za birmance bodo šmarnice ob devetdnevnici, prihodnjo nedeljo bodo pol ure 
pred birmo, torej ob 15h v Trnju.  
- VEROUK bo ta teden za vse skupine reden, razen za birmance. 
- ECOpulse sistem smo namestili na štiri točke v župnijski cerkvi v Zagorju in na 
dve v podružni cerkvi Sv.Pavla. Ta sistem naj bi v nekaj letih pregnal vlago iz zi-
dov. Po mnogih krajih se je ta sistem obnesel. Upamo, da se bo tudi pri nas. 
- OKLICI v Zagorju: Boštjančič Marko – Mateja Hrvatin.  



 
 

- TEDNIK DRUŽINA v letu 2022 praznuje 70-letnico izhajanja. Ob tem jubileju 
se uredništvo zahvaljuje za zvestobo vsem bralcem in naročnikom. Tednik Druži-
na je že desetletja zanesljiva leča, skozi katero slovenski kristjani presojamo svet 
in naš čas, je zvesti spremljevalec in trdna opora v nepredvidljivosti sodobnega 
časa. Zato se skupaj veselimo okroglega jubileja Družine! 
 Vabimo vas, da se ustavite ob izhodu in zaupate svoj naslov, na katerega vam 
bodo Družino pošiljali en mesec brezplačno. Če ste že naročnik, pa nam sporoči-
te naslove tistih, ki družine še ne berejo. S prvim izvodom tednika bodo poslali tu-
di zveneče darilo – zvonček. Naj bo Družina vsak dan z vami! 
 

POSVEČENE ROKE 
 

   Duhovniška služba je najprepričljivejše 

znamenje, da smemo verjeti Jezusu, ko 

pravi, da je z nami do konca časov.  

   Kajti zakaj bi sicer klical može dobre 

volje v duhovniški stan? 

   Zakaj bi hotel, da so živi pričevalci 

njegove ljubezni skozi vse rodove? 

   Kliče jih zato, da nadaljujejo poslan-

stvo, ki ga je poosebljal sam.  

   Naš Odrešenik in Zveličar. 

   Možje dobrega srca so poklicani v du-

hovništvo, da bi obstal Jezusov zgled 

čistega darovanja. Da bi se, prav zaradi 

duhovnikov, potisočerilo število poveli-

čanih duš v večnem kraljestvu. Da bi se 

zgrnila nepregledna množica Jezusovih 

prijateljev iz vseh rodov, vstalih od mr-

tvih, v Jagnjetovo rajsko svetišče in pro-

slavljala življenje, ki je brez greha in ne 

pozna smrti. 

  Tu na zemlji so duhovniki delivci Božjih 

skrivnosti in podeljevalci zakramentov. 

   Njihove besede so, ko govorijo o Božjih 

rečeh, Jezusove. 

   Nihče ne more maziliti bolnikov z 

močjo Svetega Duha, razen duhovnikov. 

   Pri zakramentu sprave Bog odpušča 

grehe po duhovnikih. 

   Pa tudi kruh in vino se ne moreta 

spremeniti v Jezusovo telo in njegovo kri, 

če ni duhovnika, ki posreduje. 

   Spoštujmo torej duhovnike, bodrimo 

jih k zvestobi v poklicanosti, da bi Jezus 

bival med nami in da bi evharistični Bog 

mogel delovati v nas ter po nas. 

   Tudi če duhovnik kot človek ni popoln, 

nas dejstvo, da je povabljen v nebeški 

apostolat, navdaja z veseljem. 

   In z velikim spoštovanjem do posveče-

nih rok, ki prinašajo svetu blagoslov, 

ljubezen in mir. 
Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 

Mi smo namreč svetišče živega Boga, 
kakor je rekel Bog: »Prebival bom med 
njimi in med njimi bom hodil; jaz bom 
njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo.« 

(2 Kor 6,16) 

 

Kot dobri oskrbniki mnogotere Božje 
milosti strezite drug drugemu z milost-
nim darom, kakor ga je kdo prejel. 

(1 Pt 4,10) 

Kdor posluša vas, posluša mene,  
kdor pa zavrača vas, zavrača mene. 
In kdor zavrača mene,  
zavrača tistega, ki me je poslal. 

(Lk 10,16) 

 

Njegova božanska moč nam je podari-
la vse, kar je potrebno za življenje in 
pravo pobožnost. 

 (2 Pt 1,3) 



11. maj 
MAMERT 

 

Sveti Mamert, današnji godovnjak, je bil 
med letoma 461 in 477 nadškof mesta Vi-
enne v vzhodni Franciji. Zakaj je uvedel 
spokorne procesije, zvemo iz poročila, ki sta 
ga  napisala njegov sodobnik in prijatelj 
Apolinarij Sidonij ter njegov drugi naslednik 
nadškof sv. Avit. Francoski  pokrajini Dofi-
neja in Savoja sta v tistem času zelo trpeli 
zaradi raznih nesreč. Izčrpani sta bili spričo 
preseljevanja narodov, pogostih vojsk in 
verskih  prepirov. Temu so se pridružili še 
pogosti potresi, požari, napadi divjih zveri, ki 
so se zelo razmnožile in so prihajale v bliži-
no mest ter napadale ljudi. Zlasti mesto Vi-
enne je hudo trpelo. Višek strahu so ljudje 
prestali leta 469, ko so s svojim škofom rav-
no obhajali veliko noč v mestni stolnici. Med 
mašo se je po cerkvi razlegel klic: »Gori!« 
Gorelo je lepo poslopje mestne hiše na gri-
ču. Ljudje so se bali, da bo ogenj zajel vse 
mesto in so drli iz cerkve, da bi zavarovali 
svoje domove. Škof Mamert je ostal sam pri 
oltarju. Vso noč je molil, ko se je zdanilo, se 
je ogenj nenadoma polegel. Ljudje so se 
pomirjeni vrnili v cerkev. Nadpastir se je 
obrnil k vernikom in jih prosil, naj se spokori-
jo in poboljšajo, da se jih Bog usmili in obva-
ruje nesreč. Povedal jim je, da je ponoči na-
pravil zaobljubo, da bo imel spokorne pro-
cesije, če Bog mestu  prizanese. Zanje je 
določil tri dni pred Kristusovim vnebohodom. 
Pri procesijah  so molili in peli psalme. Ljud-
je so te tri dni posvečevali s postom in z do-
brimi deli. Odtlej so nesreče ponehale, ver-
sko življenje se je prerodilo, v mesto in vso 
deželo se je vrnil mir. 
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4. velikonočno nedeljo imenujemo tudi ne-
delja Dobrega pastirja. To je hkrati svetovni 
molitveni dan za duhovne poklice. 
 
Na to nedeljo pred nas še posebej stopa podo-
ba Jezusa kot pastirja, ki skrbi za svoje ovce. 
Čreda je pogosto sestavljena iz bolj ali manj 
poslušnih, a dober pastir ima rad vsako izmed 
njih. Za vsako se enako skrbno trudi. 
Tudi nas Jezus vabi, da bi bili kot dobri pastirji. 
Sam je želel, da bi se njegovo delo nadaljevalo, 
zato si je skrbno izbral svoje naslednike. Sprva 
so to bili apostoli, sicer pa njegovo delo nadalju-
jejo tako duhovniki, redovniki in redovnice, pa 
misijonarji in tudi vsakdo izmed nas. Na nedeljo 
Dobrega pastirja se zato v naših molitvah obra-
čamo po pomoč k Jezusu, da bi v svoji moči kli-
cal v svojo službo vedno nove duhovne poklice. 
Naj bodo naše iskrene molitve obarvane tudi z 
zahvalo za vse, ki nas po njegovem vzoru du-
hovno bogatijo in spremljajo. Ob njihovi pomoči 
moremo tudi mi v vsakodnevnem življenju biti 
ob Pastirju in s svojim življenjem vzpodbujati 
druge, da ne bežijo od njega, temveč ga poslu-
šno spremljajo. 

Po: Molitve za otroke 

 

Toda kjer se je pomnožil greh,  
se je še veliko bolj pomnožila milost. 

 (Rim 5,20b) 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
 

»O, glej, to pa je bio restavracija.« 


