
 

 
 

Tisti čas je vstal 

neki učitelj postave, 

ki je takole skušal Jezusa: 

»Učenik, kaj naj storim, 

da dosežem večno življenje?« 

On pa mu je rekel: 

»Kaj je pisano v postavi? 

Kako bereš?«  

Ta je odgovoril: 

»Ljubi Gospoda svojega Boga, 

z vsem srcem in vso dušo,  

in vso močjo  

in vsem mišljenjem, 

in svojega bližnjega 

kakor sam sebe.« – 

»Prav si odgovoril,«  

mu je rekel:  

»to izvršuj in boš živel.« 
 

(Lk 10,25–28) 
 

 

TO IZVRŠUJ IN BOŠ ŽIVEL 
 

   Kdo je moj bližnji? Temeljno vprašanje naše vere in 
naših odnosov! Pa res poznamo odgovor? Učitelj po-
stave je Jezusa skušal, a se Jezus ni dal. Povedal 
mu je zgodbo in vprašanje zapleteno vrnil: Kdo je bil 
bližnji nekemu človeku, ki je šel iz Jeruzalema v Jeri-
ho in je padel med razbojnike? Jezus  sprašuje: Kaj 
se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je 
padel med razbojnike? Učitelj je razumel: »Tisti, ki 
mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Poj-
di in ti delaj prav tako! 

 

   Zdi se, da odgovora ne moremo razumeti, če se ob 
njem temeljito ne ustavimo. Navajeni smo odgovorov 
iz veroučnih klopi: Naš bližnji je vsak človek. A Jezus 
nakaže, da je bil v priliki o usmiljenem Samarijanu od 
treh mimoidočih bližnji le Samarijan. In če nam Jezus 
pravi, naj bomo tudi mi podobni Samarijanu, se mo-
ramo vprašati naprej: Kaj je oviralo duhovnika in levi-
ta, da nista postala bližnja pretepenemu in kaj je po-
magalo Samarijanu, da je postal bližnji? Najbrž lahko 
sklepamo takole: Duhovnik in levit sta imela po-
membni službi, bila sta pomembna in to je zameglilo 
njun pogled. V pretepenem nista mogla videti bližnje-
ga in zato tudi sama nista postala bližnja njemu. Sa-
marijan pa je bil preziran, manjvreden od Judov in je 
najbrž v drugem srečal podobnega reveža, kot je on 
sam. V drugem je videl sočloveka, prepoznal je bliž-
njega in mu postal bližnji. 

 

   In kako priti do uresničitve Jezusovega povabila Pojdi in tudi ti tako delaj? Najprej mora-
mo priti do spoznanja, da je moj bližnji vsakdo. Kdo bo moj bližnji in komu bom bližnji, je 
stvar moje odločitve! Pot do tega spoznanja je spoznanje naše revščine – ali pa še bolje, 
Jezusovo učlovečenje. Po Jezusu postajamo med seboj bratje in sestre. On kaže na ne-
beškega Očeta in nam s tem daje razumeti, da smo med seboj vsi enakovredni in vsi ljub-
ljeni Božji otroci. To ne sme biti le naučena trditev, ne more biti le fraza, ki jo ponavljamo v 
pridigah, to mora biti temelj naše vere. To je temelj naših odnosov!  

Po: E. Mozetič 
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Svete maše: 

15. NEDELJA 

MED LETOM 

                      10.7. 
Sv. Amalija, redovn. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Trnje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Stane Smrdelj, Trnje 80, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h Krst: Kris Jaksetič 

Ponedeljek      11.7. 
Sv.Benedikt,op. zav.E. 

Zagorje 20h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

Torek              12.7. 
Sv. Mohor in Fortunat 

Zagorje 20h +i Lenarčič, Parje 16 

Sreda             13.7. 

Sv. Henrik, kralj 
Zagorje   7h +Jože in Ivana Česnik, Drskovče 28  

Četrtek           14.7. 
Sv.Kamil de Lellis, d. 

Juršče 

Zagorje 
18,30 +Zadel – Koričanovi, Juršče 87, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                15.7. 

Sv. Vladimir Kijevski Palčje 20h +Hermina in Stane Tomšič, Palčje13, obletna 

Sobota             16.7. 
Karmelska Mati Božja 

Klenik 20h +Marija in Jakob Pavlovič, Klenik 6, obletna 

16. NEDELJA 

MED LETOM 

                      17.7. 
Sv. Aleš, spokornik 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Sv.Marjeta 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nevenka Smrdelj, Trnje 39, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
17,30 V čast sv. Marjeti za romarje 

 

- 115. OBLETNICA POSVETITVE TRNJSKE CERKVE je bila v četrtek, 7. julija. 
Danes praznujemo to zunanjo slovesnost. Hvaležni smo Bogu in prednikom, ki so 
z velikimi napori sezidali to krasno Božjo hišo. A najlepša je takrat, ko se kot Bož-
je ljudstvo zberemo v njej, da Boga častimo, se mu zahvaljujemo in ga prosimo 
zlasti z najsvetejšo daritvijo – sveto mašo. Zato vsi kristjani trnjske fare lepo po-
vabljeni, da večkrat, kolikor je možno vsako nedeljo, na tak način okrasimo ta 
sveti prostor v čast Sveti Trojici! 
- G. PAVEL BAJEC, dolgoletni misijonar na Slonokoščeni obali, nas bo obi-
skal in nagovoril prihodnjo nedeljo pri vseh svetih mašah. 
- SHOD pri SVETI MARJETI bo prihodnjo nedeljo ob 17,30. Lepo vabljeni! 
- ZARADI ZAPLINJENJA podružnih cerkva v Palčju in Kleniku bosta tam sv. 
maši konec tedna, v Zagorju pa bosta maši jutri in pojutrišnjem. Ostali dve maši 
bosta po običajnem redu. 
- MAŠNI NAMENI: zadnje čase je ne samo manj obiskovalcev sv. maš ob nede-
ljah (da ne govorimo o delavniškem obisku), ampak je tudi naročil sv. maš vse 
manj tako v zagorski kot tudi v trnjski župniji. Skušajte to upoštevati, da ne bo tre-
ba »uvažati« mašnih namenov. 
 

Zato omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji:  
nečistovanje, nečistost, strastnost, hudobno poželenje  

in slo po čim večjem imetju,  
ki je toliko kot malikovanje. 

(Kol 3,5) 



 
 

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, 

se mu je v srce zasmilil.bh v(Lk 10,33) 
 

Prvi korak, da postanemo bližnji, je, 

da živimo z odprtimi očmi za druge. 

Kdor ima zaprte oči v skrbi samo za-

se, v sanjarjenju, ki zraste v njegovi 

fantaziji, ali v sanjah, ki jih vzbudi 

npr. televizija; kdor jih ima prilepljene 

na svoje ambicije in načrte; kdor ne 

vidi »prave« resničnosti, ker si je na-

taknil plašnice ideologij in modnih 

smernic; kdor si pusti napolniti oči s 

pretirano predanostjo skrbi za telo, 

športu, glasbi, ne more niti začeti poti, 

ki naj bi jo prehodil, da bi »postal 

bližnji«. 

Ker ne vidi tistega, ki živi ali se poja-

vi pred njim. 

Samo kdor »vidi«, se lahko odloča, ali 

naj stopi na drugo stran ceste ali naj 

gre dalje ali naj ima sočutje. 

Sočutje, ki pa ni jokava in neučinko-

vita sentimentalnost iz televizijskih 

nadaljevank, niti zgolj površinski 

»Revež, kako se mi smili!« Sočutje je 

popolno poistovetenje s stanjem dru-

gega, sodoživljanje, ob katerem vztre-

peta človekova notranjost. 

Gospod, Jezus, ti želiš, da na takšen 

način postanem bližnji vsem, prijate-

ljem in sovražnikom, »lepim in gr-

dim«. 

Gospod Jezus, oprosti  mi! Mogoče še 

nisem postal bližnji nikomur. 

Daj mi moči, da se vsak dan znova 

trudim, da postanem bližnji drugemu; 

da bom lahko uresničil svoje poslan-

stvo; da bom oznanjal tvojo ljubezen. 
 

 Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
 

DIHAJ V MENI SVETI DUH 
 

 

Dihaj v meni, Sveti Duh,  

da bom mislil sveto. 

Vodi me, Sveti Duh,  

da bom delal sveto. 

Vabi me, Sveti Duh,  

da bom ljubil sveto. 

Daj mi moči, Sveti Duh,  

da bom varoval sveto. 

Varuj me, Sveti Duh,  

da svetega ne izgubim. 

Amen. 
 Po; Youcat – molitvenik, Avguštin 

 

»Zame je molitev stvar srca, preprost pogled k nebesom, vzklik hvaležnosti in ljubezni, 

pa naj bom vesela ali potrta. Skratka, molitev je nekaj velikega, nekaj nadnaravnega, 

nekaj, kar mi osreči dušo in me druži z Jezusom.«  
sv. Terezija iz Lisieuxa



14. julij 
KAMIL DE LELLIS 

 

Rodil se je leta1550 v srednji Italiji. Ko mu je 
bilo dvanajst let, je izgubil mater. Oče ga je 
poslal v šolo, toda dečku učenje ni dišalo, ra-
je se je potepal, kockal in kvartal. Skupaj z 
očetom se je priglasil v vojsko, ki se je od-
pravljala zoper Turke. Oče je umrl, Kamil pa 
si je poškodoval nogo, ki ga je potem mučila 
vse življenje. V tej stiski se je zaobljubil, da 
gre v frančiškanski samostan, pa je na oblju-
bo kmalu pozabil. Nekaj časa je bil bolniški 
strežnik v rimski bolnišnici sv. Jakoba. Od 
tam so ga odslovili, ker se je predajal svoji 
stari razvadi: kartanju in kockanju. Ko mu je 
bilo petindvajset let, se je naposled le zresnil. 
Najprej je vstopil v kapucinski samostan, toda 
spet se mu je odprla rana na nogi, zato je 
znova iskal zavetja v bolnišnici sv. Jakoba. 
Ko je stregel bolnikom, je čutil, da je to nje-
gov pravi poklic, hkrati pa najprimernejši na-
čin, da daje Bogu zadoščenje za grehe svoje 
mladosti. Našel je pet sodelavcev: štiri laike 
in enega duhovnika, ki so bili pripravljeni bo-
gomiselno živeti, in ustanovili so družbo bol-
niški strežnikov. Člani družbe so na svojih 
oblekah nosili velik rdeč križ. Družba se je hi-
tro razširila in v Rimu so jih kmalu vsi poznali 
ter vedeli za njihovo človekoljubno delo. To 
so prvi zametki danes povsod poznane med-
narodne organizacije za zdravstveno pomoč, 
Rdeči križ. Kot mučenec ljubezni za bližnjega 
je umrl v Rimu 14. julija 1614. Za svetnika je 
bil razglašen leta 1746, leta 1886 pa je bil 
postavljen za zavetnika bolnišnic, kakor tudi 
bolnikov in umirajočih. 
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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj ljudje tajijo Boga, ko ga s svojim 
razumom vendar lahko spoznajo? 
 

Spoznanje nevidnega Boga je velik izziv 

za človekovega duha. Mnogi se tega 

ustrašijo. Nekateri Boga nočejo spoznati 

tudi zato, ker bi potem morali spremeni-

ti svoje življenje. Kdor pravi, da je 

vprašanje o Bogu nesmiselno, ker je ne-

rešljivo, si zadevo preveč poenostavi.  
(KKC 37–38) 

 

»Kajti ta zapoved, ki ti jo danes dajem, za-

te ni pretežka in ti ni predaleč. Ni na nebu, 

da bi mogel reči: ›Kdo se bo za nas povz-

pel v nebesa, da nam jo prinese in jo dá sli-

šati, da jo bomo mogli izpolníti?‹ Tudi ni 

ónkraj mórja, da bi mogel reči: ›Kdo se bo 

za nas odpravil čez morje, da nam jo prine-

se in jo dá slišati, da jo bomo mogli izpol-

niti?‹ Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvo-

jih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko iz-

polnjuješ.« (5 Mz, 11–14) 
 

Ali Božje zapovedi ne nasprotujejo naši 

človeški naravi? Ali Bog ne zahteva ne-

kaj nemogočega? Ko Mojzes pred svojo 
smrtjo obnavlja zavezo z Bogom, govori 

ljudstvu ravno nasprotno: »Božji zakon 

nosimo v svojem srcu. Božje zapovedi so 

nam pisane »na kožo«. Odgovarjajo na-

šemu najglobljemu hrepenenju in vodijo 
v življenje. To, kar je zapisano v Svetem 

pismu, nosimo skrito v  svojem srcu. Od-

krijmo to bogastvo! 
Po: Molimo s Cerkvijo – leto C-3 

 
Kajti vse, kar je ustvaril Bog,  

je dobro in ničesar  
ne smemo zametavati,  

le da to uživamo z zahvaljevanjem. 
(1Tim 4,4) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 
VZNEMIRJANJE – Zdravnik v za-
sebni kliniki se huduje nad pacientom: 
»Zakaj ste mi račun vrnili, ne da bi ga 
sploh odprli?« – Pacient: »Gospod 
doktor, saj ste mi naročili, da se mo-
ram izogibati vsakemu vznemirjanju.« 

 


