
 

 
 

Začeli so ga tožiti in so govorili: 

»Tega smo zalotili,  

da zavaja naš narod in brani 

dajati cesarju davke ter pravi, 

da je Mesija, kralj.«  

Pilat ga je vprašal: 

»Si ti judovski kralj?«  

On pa mu je odgovóril:  

»Ti tako praviš.«  

Pilat je rekel  

vélikim duhovnikom 

in množici:  

»Nobene krivde ne najdem  

na tem človeku.«  

Oni pa so še bolj pritiskali 

 in govorili: »Ljudstvo hujska,  

ko uči po vsej Judeji,  

od Galileje, kjer je začel,  

pa vse do sèm.« 
 

(Lk 23,2–5) 
 

 

KRIŽANI KRISTUS DAJE SMISEL KRIŽU 

   V teh dneh, še posebej ob prebiranju pasijona, v 
ospredje stopa pomen in vrednost križa. Ta sicer nika-
kor ne more biti znamenje ločitve in razdora, temveč 
samo znamenje povezovanja. Križ namreč povezuje lju-
di med seboj (simbolika prečnega kraka) ter z Bogom 
(simbolika navpičnega kraka). Vendar križ ni samo 
znak, temveč tudi zgovorna in prepričljiva prižnica: uči 
nas darovanja in žrtve, brez katere ni prave ljubezni. 
Prav ta smisel in namen ima križ na stenah naših stano-
vanj. Kjer člani družine mimo križa ne hodijo brezbrižno, 
ampak se ob njem zbirajo k molitvi in iščejo moči v urah 
preizkušenj, tam postane križ šola velikodušnega daro-
vanja; tam se ohranja čut za duhovne vrednote, ki daje-
jo človekovemu življenju pravi smisel. 
   Verujočemu človeku pa križ ponuja tudi odgovor na 
eno najtežjih vprašanj, s katerim se prej ali slej sreča 
vsakdo: Čemu trpljenje? Zakaj morajo trpeti tudi nedol-
žni ljudje? To so vprašanja, ki od nekdaj mučijo člove-
kovo pamet in srce in na katera je mogoče dati le delne 
in teoretične odgovore. Za mnoge je vprašanje zla in tr-
pljenja ugovor zoper Božjo previdnost, če ne celo povod 
za zanikanje obstoja Boga. Resničnost križa tedaj po-
stane pohujšanje, ker je to križ brez Kristusa – najtežji in 
najbolj neznosen, včasih do tragičnosti strahoten.  
   Križ s Kristusom pa je veliko razodetje smisla bolečine 
in vrednosti, ki jo ima bolečina v življenju in v zgodovini. 
Kdor razume križ in se ga oklepa, stopi na pot, ki je 
povsem različna od tiste, ko človek postavlja Boga na 
zatožno klop ali ga zanika. V križu najdemo spodbudo 
za nov vzpon k Bogu po Kristusovi poti, ki je prav pot 
križa. Križ je dokaz neskončne Božje ljubezni. Križ nas vabi da na ljubezen odgovorimo z lju-
beznijo.  
   V teh dneh smo povabljeni, da se zazremo v Kristusa, ki nas je tako ljubil, da je za nas umrl 
na križu. Križ je torej znamenje ljubezni do konca. Naj se njegova ljubezen preko nas in naših 
preizkušenj razliva tudi na druge. 

Po: S. Čuk, Misli srca 

- OKLICI: Tadej Penko – Katja Glazar-

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

6. postna nedelja – Oljčna            10.4.2022 Leto XX., 14 (1064) 



 
 

Svete maše: 

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 

Ponedeljek      11.4. 
Sv.Stanislav, škof, m. 

Palčje 19h Za zdravje, Palčje 28 – Križev pot 

Torek              12.4. 
Sv.Zenon Veronski, šk. 

Klenike 19h +Stanislav Polh, Klenik 37, 30. dan – Križev pot 

Sreda             13.4. 
Sv.Martin I., pp. muč . 

Juršče 
18h spoved 
18,30 V dober namen 

Veliki četrtek 14.4. 
Sv. Lidvina, devica 

Trnje 

Zagorje 
18h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

19,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov  

Veliki Petek     15.4. 

Sv. Helena Alzaška 
Trnje 

Zagorje 
18h Obredi Velikega petka 

19,30 Obredi Velikega petka 

Velika Sobota 

             16.4. 
Sv .Bernardka Lurška 

Trnje 

Zagorje 

20h Vel. vigilija:+Sebastjan Perenič, Klenik 2/a, obletna  
20h Vel. vigilija: +Anton in Tone Kavčič, Zag.115,oblet. 

- Vstajenjska procesija 

NEDELJA 

VELIKA NOČ 
                          17.4. 

Sv. Robert, opat 

Trnje 

Zagorje 
Trnje 
Zagorje 

7h Vstajenjska procesija  
Maša: V č. Vstalemu za vse župljane - Ofer 

  9,30 V čast Vstalemu Zveličarju za vse župljane - Ofer 
11h +Dragica Čekada, Ilirska Bistrica, dar. T 73 - Ofer 
15h Večernice 

- VELIKI TEDEN, ki ga danes začenjamo, je vrhunec bogoslužnega leta. Zato ste prav vsi 

vabljeni, da se vse štiri dni udeležujete tega bogatega bogoslužja in pri njem sodelujete. 
Obredi velikega tedna se začenjajo na Vel. četrtek in petek, v Trnju ob18h, v Zagorju ob 
19,30. - Vigilija na Vel. soboto, ki je najslovesnejša v vsem letu. Na obeh krajih bo ob 20h. 
V Trnju jo bo vodil g. dr. Rafko Valenčič. V Zagorju bo po njej vstajenjska procesija. Ta 

bo v Trnju zjutraj ob 7h in nato maša. Na obeh krajih poskrbite za nošnjo neba, križa, sve-
tilk in bander. Pri vseh mašah na veliko noč je ofer za cerkev.  
- VAŽNO OPOZORILO: V CERKVAH NI VEČ OMEJITVE ŠTEVILA OSEB, NITI NE 

MEDSEBOJNA RAZDALIJA, vendar se ne drenjajmo v klopeh. POTREBNE PA SO ŠE 
DALJE MASKE IN RAZKUŽEVANJE ROK OB VSTOPU V CERKEV IN IZSTOPU. 
- VELIKONOČNA SPOVED v Trnju je danes ob 14h. Spovedovala bosta g. Jože Jakopič 

in g. Zdenko Štrukelj. Lepo vabljeni, da se dobro pripravimo na velikonočne praznike. Brez 
očiščenega srca ne moremo prav obhajati odrešenjskih praznikov. Župnik bom na razpola-
go za sv. spoved še jutri v Palčju, v sredo na Jurščah in na vel. četrtek v Trnju, vsakokrat 
po pol ure pred sv. mašo.  
- VEROUK: v TRNJU bo v torek samo za prvoobhajance. Vsi veroučenci se udeležujte 
obredov svetega tridnevja. – V ZAGORJU bo verouk reden še v ponedeljek in torek. Otroci 

naj prihajajo k obredom svetega tridnevja.  
- BOLNIKE IN OSTARELE, ki ne morejo v cerkev, bom obhajal na VELIKO SREDO do-
poldne. Domači poskrbite, da bodo lahko prejeli Jezusa vsaj enkrat na leto! 
- PRVOOBHAJANCI v obeh župnijah se predstavijo župnijskemu občestvu na VELIKI 

ČETRTEK med sv.mašo ne samo zato, da jih spoznajo, ampak predvsem, da zanje molijo 
in jim dajejo dober zgled. – Ob 10h KRIZMENA MAŠA v Novi Gorici – posvečenje sv. olj. 



 
 

- ČEŠČENJE JEZUSA na Veliki četrtek na Oljski gori in na Veliki petek v Božjem gro-
bu bo po obredih. Lepo vabljeni, da ostanete vsaj eno uro pri molitvi. Na Veliki petek od 
9h do 12h je češčenje SRT v Zagorju. Naj ne bo Jezus sam! 
- KRIŽEV POT na Veliki petek ob 15h, ob uri Jezusove smrti, bo v Trnju in Zagorju. Vab-
ljeni VSI, ki morete priti. Za veroučence je obvezen 
- STROGI POST IN ZDRŽEK je na vel.petek.  
- DEVETDNEVICA k nedelji Božjega usmiljenja - beli nedelji - začne na Veliki petek. 
- TRNJE: OBLATI; - danes, takoj po maši, pri cerkvi v Kleniku; jutri ob 18:30 pri cerkvi v 
Palčju; v torek in sredo med 10:00 in 13:00 pri Farmanovih v Trnju. 
- VAJE ZA STREŽNIKE bodo v Trnju vsak dan velikonočnega tridnevja (veliki četrtek, 
petek in soboto) pol ure pred sv. mašo oz. obredi. – V Zagorju na veliki četrtek ob 16h in 

na veliko soboto po blagoslovu jedil v Zagorju. Prosim tudi »odslužene« za pomoč! 
- BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA OGNJA na Veliko soboto zjutraj: v Zagorju ob 6,30, v 

Trnju ob 7h, v Palčju ob 7,25 in na Juriščah ob 7,45. Ker mnogi ne kurite več štedilnika, si 
prižgite z njim svečo, s katero boste potem lahko prižgali plinski štedilnik ali pečico. 
- BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL: na Juriščah ob 7,45, na Šilentabru 8,30, na Ra-

tečevem Brdu ob 9h; v Palčju ob 14h, v Trnju ob 14,30, v Kleniku ob 15h, v Parjah ob 
15,35, v Drskovčah ob 16h, v Zagorju ob 16,30. 
- NABIRKE VELIKEGA TEDNA:  
- SLOVENSKA KARITAS nas letos prosi, naj na Veliki četrtek darujemo za Ukrajino, ki 

se je znašla v vojni zaradi ruske agresije v hudih stiskah.  
- NABIRKA ZA SVETO DEŽELO (t.i. »Za Božji grob«): Na pobudo Kongregacije za 
vzhodne Cerkve bo na veliki petek, 15.4. po vsej Cerkvi nabirka za Sveto deželo, ki je 

namenjena zbiranju sredstev za podporo kristjanom na Bližnjem vzhodu. S tem pomagamo 
kristjanom, ki živijo v zelo težkih razmerah, da ostajajo v deželi, kjer je Jezus Kristus ozna-
nil svoj nauk, trpel, umrl na križu in vstal od mrtvih.- »Škrabco« bodo pobirali med proš-
njami za vse potrebe. Pri Božjem grobu pa bo tudi nabiralnik za ta namen. 

- POROČILO S 4.REDNE SEJE ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 7.aprila: Du-
hovna poglobitev nas je ponovno vodila v razmišljanje o Jožefu. Prav po njem je 
Bog poskrbel za začetek zgodovine odrešenja. Jožef ni uresničeval sebe, ampak 
se je zatajeval in se prepuščal navodilom Boga. Jožef nam kaže pot zvestobe tudi 
v preizkušnjah. - Velika preizkušnja za nas je bila epidemija, ki si je nismo pred-
stavljali. Ob njej smo se naučili nekaj dobrih praks: srečanja na daljavo, svete 
maše po televiziji. Vse to so bile dobre rešitve za čas omejitev. Vendar drugače 
sodelujemo, ko smo pri maši fizično kot skupnost verujočih, kot župnijska skup-
nost in občestvo, kot Cerkev - skrivnostno Kristusovo telo. Le če smo telesno 
navzoči, lahko prejmemo sv. obhajilo! Sedaj je to možno in pričakujemo, da se 
spet vsi župljani vrnemo v našo župnijsko cerkev. Končno ljudje potrebujemo so-
cialne stike, druženja. Tako bodo tudi praznični dnevi, ki so pred nami, postali res 
praznični! Želimo si, da bi bilo pri procesiji ob vstajenjski maši prisotnih dovolj 
moških, da bi poskrbeli za vse potrebno. Člani ŽPS pogrešamo predpraznične 
duhovne obnove. – Ozrli smo se na pretekla praznovanja in tista, ki so še pred 
nami. O njih bomo seznanjeni v Župnijskih oznanilih. – Poročilo ŽGS: Okna v 
župnijski cerkvi so nameščena. Beljenje in izsušitev cerkve pa še nista usklajena 
s Spomeniškim varstvom. Ponudbi za izsuševanje župnijske cerkve in cerkve pri 
sv.Pavlu so že prejeli. Tam bo potrebno najprej opraviti drenažo. Material za po-
pravilo strehe župnišča prihaja, izbran je izvajalec. - Poročilo MŽK: Na delavni-
cah za materinski dan so otroci izdelali rožice in z njimi obdarili ženske. Maša na 
ta dan je bila posebna, otroci so zelo lepo peli. Sodelavke obdarujejo starejše 
župljane ob praznikih še vedno z upoštevanjem razdalje. Na cvetno nedeljo bodo 
šle v domove za starejše. Namesto dekanijske Karitas sta ustanovljeni območni 
Karitas Pivka in Postojna; vsaka s svojim skladiščem. 



14. april 
LIDVINA 

 

   Rodila se je 1380 v ribiškem mestecu 
Schiedam pri Rotterdamu na Nizozemskem 
kot edina deklica od devetih otrok preproste 
družine. Razcvetla se je v lepotico. Začeli 
so se oglašati prvi snubci, toda ko je šlo za-
res, je staršem povedala, da prav nič ne 
misli na možitev. Če bi jo pa proti njeni volji 
v to silili, bo prosila Boga, naj ji vzame lepo-
to, da se noben snubec ne bo več zanimal 
zanjo. Poslej je starši niso več silili, naj se 
poroči, in Lidvina je živela bolj zase. Pozimi 
leta 1396 je zaradi dolgotrajne bolezni zelo 
oslabela. Ko se je nekoliko okrepila, so jo 
prijateljice povabile, naj gre z njimi na drsa-
lišče. Ob nerodnem padcu si je zlomila re-
bro. Nesli so jo domov in jo položili v poste-
ljo. Bilo je na svečnico 1396 in od tega dne 
ni nikoli več stopila na noge. V veliki rani se 
ji je naredila bula, kmalu so se gnojne bule 
razmnožile po vsem telesu. Lidvina je trpela 
strašne muke. Spala je na golih deskah, ker 
se ji je posteljnina lepila na rane, kar ji je 
povzročalo še hujše bolečine. Tožila je nad 
svojo bridko usodo in svojim vrstnicam go-
vorila, da je živa pokopana. Počasi pa se je 
priborila do spoznanja, da njeno trpljenje 
dobi smisel, če se vda v Božjo voljo. Pri tem 
ji je bil dragocen pomočnik njen spovednik 
in duhovni voditelj. Brez popolne vdanosti v 
Božjo voljo in brez Božje pomoči bi bilo po-
polnoma nemogoče, da bi kdo v tako hu-
dem trpljenju vzdržal osemintrideset let. Kot 
bolnica je imela več časa kot drugi in je zato 
lažje molila za potrebe ljudi, ki so prihajali k 
njej. Umrla je 14. aprila 1433. 
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DVA OBRAZA CVETNE NEDELJE 
   S cvetno nedeljo začenjamo veliki teden, ki 
doseže vrh na veliki petek, veliko soboto in 
velikonočno nedeljo. Ta dan ima dva obraza: 
veselje nad Jezusovim vstopom v Jeruzalem 
in žalost zaradi njegovega trpljenja in smrti na 
križu.  
   Cvetna nedelja že od nekdaj nagovarja ljudi. 
Že od 4. stoletja na ta dan potekajo procesije. 
Ljudje so se zbrali na enem mestu in se z veji-
cami v rokah podali v cerkev. Pri tem je bilo in 
je pomembno: ljudje ne slavijo močnega in mo-
gočnega vladarja. Vzkliki »hozana« (kar v pre-
vodu pomeni »reši nas«) so namenjeni človeku, 
ki se posveča ubogim in oznanja Božjo ljube-
zen. V njegovem kraljestvu so na prvem mestu 
majhni, nepomembni in izločeni.  
   Ko danes slavimo Jezusa, izražamo svoje 
upanje: ljubezen je močnejša od sovraštva in 
obzirnost je boljša od samopotrjevanja. Ta pot 
vodi tudi do napetosti in sporov. Sile moči in 
oblasti se zdijo premočne. Tako pridemo do 
drugega vidika cvetne nedelje. Na cvetno nede-
ljo se spominjamo tudi, da bodo ti dnevi zadnji 
Jezusovi dnevi. Jezus bo izdan, zatajen, obso-
jen in na koncu križan. To Jezusovo trpljenje 
določa nadaljnja praznovanja v tem tednu. To-
da na koncu je velika noč. 

 Po: M. Kapeller 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
RIMLJANI – Učitelj vpraša: »Peter, povej, 
kaj veš o starih Rimljanih?« – Peter: »Vsi 
so že mrtvi.« 

 

Za mnoge je danes ljubezen malo več kot toplo 
čustvo ali fizična privlačnost. Te danosti imajo 
svoje mesto. Prava ljubezen pa – ljubezen, ki 
vztraja in se poglablja ter zadovolji človeško sr-
ce za vse življenje – raste iz tega, kar damo dru-
gim, in ne iz tega, kar vzamemo zase. Gospod 
Jezus Kristus je umrl na križu za naše odrešenje. 
Takšna radikalna, osvobajajoča moč opustiti 
svoje pravice in dati samega sebe drugim, je 
rdeča nit, ki združuje ves katoliški nauk o zako-
nu in družini. Pristni katoliški nauk o zakonu in 
družini ločuje pravo ljubezen od vseh ponared-
kov. 
 

»S pomočjo premišljevanja Jezusove prebodene 
strani lahko razumemo … Bog je ljubezen. Tam 
je, da lahko premišljujemo o tej resnici. Tam se 
mora začeti naša definicija ljubezni. S tem pre-
mišljevanjem kristjan odkrije pot, po kateri se 
morata gibati njegovo življenje in ljubezen.« 

 (Benedikt XVI.) 

 

8. svetovno srečanje družin, ZDA 2015 
 


