
 

 
 

Ko je vse zapravil,  

je v tisti deželi nastala  

huda lakota in začel je  

trpeti pomanjkanje. Šel je in 

se pridružil nekemu meščanu 

tiste dežele, ki ga je poslal  

na svoje posestvo past svinje. 

Želel se je nasititi z rožiči,  

ki so jih jedle svinje,  

pa mu jih nihče ni dal. 

Šel je vase in dejal:  

›Koliko najemnikov mojega 

očeta ima kruha v obilju,  

jaz pa tukaj umiram od lako-

te. Vstal bom in šel k očetu  

in mu rekel: Oče, grešil sem 

zoper nebo in pred teboj. Ni-

sem več vreden,  

da bi se imenoval tvoj sin. 

Vzemi me za enega  

od svojih najemnikov.‹ 
 

(Lk 14,14–19) 
 

 

V OČETOVEM DOMU JE DOVOLJ PROSTORA ZA VSE 

 

   Jezus je današnjo priliko povedal tistim, ki so kasneje 
pobesneli in ga križali. Križali so ga, ker jih ni hvalil in vi-
del njihovih zaslug, njihovega prizadevanja za dobro itd. 
Toda tudi v priliki, ki jo pove, govori o dveh sinovih, ki ne 
vidita dobrote Očeta in samo tekmujeta med seboj.  
   Mlajši se veseli z vlačugami, dokler ne nastane huda 
lakota. Za svojega očeta se prav nič ne meni. Starejši iz-
polnjuje očetove ukaze in si želi veseliti se s svojimi prija-
telji. Tudi ta si ne predstavlja, da bi se lahko veselil z oče-
tom. Lahko si predstavljamo, kakšna bolečina je to za 
očeta. Sinova se samo dajeta, kdo bo prvi, kdo bo dobil 
več. Jezus govori o svojem Očetu, o Bogu, ki nam vse 
podarja, mi pa tekmujemo med seboj in se malo menimo 
za Očeta. 
   Izgubljeni sin je v očeh starejšega brata zguba, zajeda-
vec, sramota zanj in za očeta. Za Očeta je bil in ostaja ljub-
ljeni sin. Brat se primerja in tekmuje vse življenje. Sam ni 
prestopil ukaza, mlajši pa še nobenega ni izpolnil. Oče se 
ne ozira na grehe, vidi otroka in si neskončno želi, da bi 
zaživel. To ga vodi v sočutje, ki nima meja. Mlajšemu sinu 
spet daje vse: svobodo, sinovstvo, dostojanstvo. Tega ni 
mogoče razumeti v logiki tehtanja in merjenja znotraj člo-
veške pravičnosti. Jezus v luči blagrov kakor Oče dviga iz-
gubljene sinove iz blata v življenje. Hkrati pa je sam kakor 
izgubljeni sin, ko hrepeni po svobodi, a ne zase, ampak za 
izgubljeno ljudstvo. Da bi pridobil svobodo za izgubljene, 
se odpravi na obrobje, med »svinje« in trpi lakoto. 
   Tekmovanje uniči vsak odnos. Njuni pogovori so ena 
sama zahteva. Oče je drugačen. Zna poslušati, razume, 
upa in čaka. Vrača izgubljeno dostojanstvo, skrbi za dru-
gega. Pravi pogovori niso tekmovanje, ampak dvigajo do-

stojanstvo bližnjim in nas usmerjajo v osebno rast in občestvo. 
   Evangelij nas vabi, da se veselimo tega, da se nas Oče veseli. Da se resnično navdušimo 
nad njim in vsem, kar nam podarja. Ne koristi nam tekmovanje z brati in sestrami, ljubosumje in 
'obiranje'. V Očetovem domu je dovolj prostora za vse.     

Po: E. Mozetič
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Svete maše: 

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 

Ponedeljek      12.9. 
Marijino ime 

Palčje 19h +Rozaalija in Stanislav Pavlovič, Palčje 64, obletna 

Torek              13.9. 
Sv.Janez Zlatousti, c.u. 

Klenik 19h +Ida Smerdel, Klenik 75, 30. dan 

Sreda            14.9. 

Povišanje sv. Križa 
Zagorje 19h V dober namen 

Četrtek           15.9. 
Žalostna Mati Božja 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Angela in Ludvik Sedmak, Juršče 26, obletna 

19h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                 16.9. 

Sv. Korneli in Ciprijan Zagorje 19h +Ljudmila Štavar, Zagorje 36, obletna 

Sobota               17.9. 
Sv.Robert Belarmino 

Juršče 17h Zlata poroka: Irena in Božo Knafelc, Juršče 65 

25. NEDELJA 

MED LETOM 

- KVATRNA 

                       18.9. 
Sv.Jožef Kupertinski 

Trnje 
Trnje 
 
 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i staršiBergoč, Klenik 28, obletna 

 +Boža Grlj, Klenik 86, dar. Klenik 28  
– Molitve za rajne 

10,30 Za vse župljane obeh župnij –Molitve za rajne 
 

- PRAZNIK POVIŠANJA SV. KRIŽA je v sredo, 14.9. Sv.maša ob 19h. Vabljeni! 
- STIČNA MLADIH bo v soboto, 17.9. z geslom: PRIDI, IZBERI! - Dragi mladi od 
16 do 30 leta, Stična mladih vabi tudi vas mlade iz župnije Trnje in Zagorje, da se 
pridružite množici mladih iz vse Slovenije in zamejstva in ugotovite, da je še veli-
ko vaših vrstnikov, ki želijo izbrati Kristusa za sopotnika v svojem življenju. Pridite, 
ne bo vam žal! Če se želite pridružiti mladim iz naše dekanije, se še danes prijavi-
te postojnskemu vikarju g. Tilnu Kocijančiču na telefon: 040/268 991!!! 

- NEDELJO MLADIH z geslom: »VSTANI!  POSTAVLJAM TE ZA PRIČO TE-

GA, KAR SI VIDEL.« bomo obhajali prihodnjo nedeljo. Prisluhnili bomo spod-

budi mariborskega nadškofa in metropolita dr. Alojzija Cvikla, ki je pri Slovenski 
škofovski konferenci odgovoren za mlade. 
- MAŠNI NAMENI: primanjkuje jih v Palčju (pa tudi v Zagorju). 
- URNIK VEROUKA v TRNJU  

TOREK SREDA ČETRTEK 

4. razred 
  

16:00 

7. in 8. razred 14:15 
  

9. razred 
 

14:15 
 

in ZAGORJU  
  
 
 

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 



 
 

Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu:  

»Pojdi, stopi dol! Kajti tvoje ljudstvo,  

ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele,   

se je pokvarilo. (2 Mz 32,7) 

 

Čim večkrat se je treba povzpeti »na goro«, 

da napolnimo baterije v osebnem stiku z 

Bogom. 

»Gora« je povsod, tudi v naši nižini: lastna 

soba, cerkev, kakšen samostan, romarski 

kraj, duhovne vaje, nekaj časa, ki si ga 

ukrademo kljub naši vsakodnevni zaposle-

nosti … 

Vendar pa krščanskega življenja ne moremo 

živeti na gori. Krščansko življenje je za 

vsakdan: za domove, podjetja, pisarne, 

ceste, bolnišnice, sindikat, politiko, med-

človeške odnose. Kajti prav v nižini vsak-

dana se dobro usodno spopada z zlom. 

Bog Abrahamov, Izakov, Jakobov govori na gori, toda deluje v nižini, kjer živijo 

Marko, Simona, Stane, Barbara, Katarina … 

Molitev, zakramenti, sveta maša služijo življenju, ne pa obratno. 

Ne živimo zato, da bi molili, prejemali zakramente, hodili k maši. 

Molimo, prejemamo zakramente in hodimo k maši zato, da bi živeli.  

Klop je dobra, da zajamemo sapo. Toda zmago dosežemo zgolj na igrišču.  
 

Po: T. Lasconi 365+1 dan s Teboj 

 

IZGUBLJENA  OVCA 

 

Vsak med nami je tista izgubljena 

ovca, tisti izgubljeni kovanec. Vsak 

med nami je tisti sin, ki je zapravil 

lastno svobodo in sledil lažne idole, 

privide veselja, ter izgubil vse. A Bog 

nas ne pozabi, Oče nas nikoli ne za-

pusti. Je potrpežljiv Oče, vedno nas 

čaka. Spoštuje našo svobodo, a vedno 

ostane zvest. In kadar se vrnemo k 

njemu, nas sprejme v svojo hišo kot 

otroke, kajti nikoli nas ne neha čakati 

z ljubeznijo, niti za trenutek. Njegovo 

srce praznuje ob vsakem sinu, ki se 

vrne. Praznuje, ker je veselje! Bog 

ima to veselje, kadar eden od nas gre-

šnikov pride k njemu in ga prosi od-

puščanja. 

Jezus nas vse kliče, da sledimo 

vzpodbudi: 'Bodite usmiljeni, kakor je 

usmiljen vaš Oče'… Naj v teh dneh 

vsak pri sebi pomisli na osebo, s kate-

ro se ne razume, na katero je jezen, ki 

je ne mara, in nato zanjo iskreno moli 

ter postane do nje usmiljen, kakor je 

usmiljen naš nebeški Oče. 
E. Mozetič

 

 

 



12. september 
MARIJINO IME 

 

   Poseben praznik v čast Marijinemu imenu 
so najprej (leta 1513) uvedli v Španiji. V za-
hvalo za zmago krščanske vojske pod po-
veljstvom poljskega kralja Jana Sobieskega 
nad Turki, ki so ogrožali evropsko celino, v 
bitki pred Dunajem 12. septembra 1683, je 
tedanji papež Inocenc XI. zapovedal praznik 
za vso Cerkev. »Ime je kakor podoba,« piše 
Franc Ušeničnik. »Podobo Matere Božje 
krasimo s cvetjem in prižigamo lučko pred 
njo, ki nam jo podoba predstavlja. Prav zato 
pa častimo tudi ime Marijino: izgovarjamo 
ga s spoštovanjem, kličemo ga z zaupa-
njem, slavimo ga v pesmih, ker nas to ime, 
kakor podoba, spominja na našo Mater in 
Kraljico. In nobena podoba nam o naši ne-
beški Materi ne more toliko lepega povedati, 
kakor nam pove pomenljivo ime Marija.« 
Marija je grška in latinska oblika za hebrej-
sko Mirjam; to ime je bilo pri Judih v stari 
zavezi zelo pogosto: priljubilo se jim je, ker 
ga je nosila sestra Mojzesa, modrega naro-
dnega voditelja in rešitelja iz egiptovske 
sužnosti. Ime Marija je najbolj razširjeno 
žensko ime po vseh deželah sveta s kr-
ščanskim izročilom, in sicer po zaslugi naj-
večje in najlepše med ženami – Jezusove in 
naše matere Marije. V prvih krščanskih ča-
sih so verniki iz spoštovanja do Jezusove 
Matere deklicam le redko dajali ime Marija, 
v srednjem veku je veljalo skoraj za greh 
dajati to ime, v novejši dobi pa se je ime 
Marija silno razširilo. Obstajajo neštete obli-
ke. O Mariji govori posebna veja bogoslov-
ne znanosti, ki se ji pravi mariologija, tisti, ki 
se z njo ukvarjajo, pa so mariologi. 

 
 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 

Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223 

www.ztz.rkc.si 

 
 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako je zgrajena ena, sveta, Katoliška 

in apostolska cerkev? 
 

V Cerkvi obstajajo laiki in kleriki. Kot 

Božji otroci imajo enako dostojanstvo. 

Imajo enakovredne, vendar različne na-

loge. Poslanstvo laikov je, da ves svet na-

ravnajo na Božje kraljestvo. Njim so do-

deljeni posvečeni služabniki (kleriki) s 

službami vodenja Cerkve, poučevanja in 

posvečevanja. V obeh stanovih so kris-

tjani, ki se v neporočenosti, uboštvu in 

pokorščini dajo Bogu na razpolago na 

poseben način (npr. redovniki in redov-

nice).  
(KKC 871–876, 934, 935) 
 

Vsak kristjan ima nalogo, da s svojim živ-

ljenjem pričuje za evangelij. Toda Bog 

hodi z vsakim človekom po njegovi poti. 

Ene pošilja kot laike, da v družini in po-

klicu sredi sveta gradijo Božje kraljestvo. 

Zato jim v krstu in birmi podari vse po-

trebne darove Svetega Duha. Drugim za-

upa pastirsko službo; vodili, poučevali in 

posvečevali naj bi njegovo ljudstvo. Te 

naloge si ne more nihče lastiti; Gospod 

sam ga mora poslati in mu po posvečenju 

dati na pot svojo Božjo moč. Tako lahko 

dela namesto Kristusa in deli zakramente. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

ZAMUDA – Rok je prišel prepozno v 
šolo. Ko hiti po šolskih stopnicah, ne-
nadoma naleti na ravnatelja. »Pet mi-
nut prepozno!« reče ravnatelj. – »Jaz 
tudi,« odvrne Rok. 
 

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) 

 


