
 

 
 

Tisti čas je Janez Krstnik  

zagledal Jezusa,  

da prihaja k njemu, in je rekel: 

»Glejte, Jagnje Božje,  

ki odjemlje greh sveta.  

Ta je tisti,  

o katerem sem rekel:  

Za menoj pride mož,  

ki je pred menoj,  

kajti bil je prej kakor jaz.  

In jaz ga nisem poznal,  

vendar sem zato prišel  

in krščujem z vodo,  

da se on razodéne Izraelu.«  

In Janez je izpričal:  

»Videl sem Duha,  

ki se je spuščal z neba  

kakor golob in ostal nad njim. 
 

(Jn 1,29–32) 
 

 

JAGNJE BOŽJE, KI ODVZEMA GREH SVETA 

 

   V današnji Božji besedi se večkrat pojavlja »Jagnje 
Božje«. Naziv »Jagnje Božje« nam pojasni že Stara 
zaveza. Izraelcem v Egiptu je bilo jagnje in njegova kri 
na vratih rešitev iz suženjstva. Skozi stoletja so tako 
Boga prosili za odpuščanje grehov prav z darovanjem 
jagnjeta. Prerok Izaija napove trpečega služabnika, ki 
bo žrtvovan kot jagnje, in tudi Janez Krstnik nam 
predstavi Jezusa samega kot »Jagnje Božje, ki od-
vzema greh sveta«. 

   Še bolj tuje kot izraz Jagnje Božje je današnjemu 
človeku beseda greh. Mnogi rajši rečejo »napaka, 
slabost, okoliščine, dednost« … Vse to izraža nekaj 
nepravilnega, toda odriva osebno odgovornost, med-
tem ko greh zajame prav to.   

   Zlo je v svetu navzoče v mnogih oblikah: vojne, vse 
oblike nasilja, velik del svetovne populacije je brez 
osnovnih pravic, plača številnih delavcev je prenizka 
za prehrano družine in pokrivanje življenjskih stro-
škov, klimatske spremembe uničujejo planet ... Temu 
seznamu lahko nenazadnje dodamo še razdeljenost 
krščanstva. Vse to je »greh sveta«. 

   Mnogi želijo, da se s silo kaznuje ali kar pobije ak-
terje tega zla. To pomeni pregnati nasilje s še večjim 
nasiljem. To ni rešitev! To je udeležba pri »grehu sve-
ta«, grehu, ki je združenje grehov posameznikov. 

   Jezus prihaja v ta naš svet in postane »daritveno jagnje« za uničenje greha sveta. On 
osvobaja vsako osebo posebej tako, da jo sprejema z ljubeznijo. Tako ne rešuje le osebe, 
temveč reši skupnost. Da to lahko stori, je potrebno, da posameznik začne gledati na greh 
in grešnike kakor Jezus. Na ta način lahko vsakdo izmed nas postane sodelavec pri od-
vzemanju greha sveta. Da bi pa to človek lažje dosegel, je prav, da svojo moč črpa v Je-
zusovi daritvi. Kot Jagnje Božje se nam namreč Jezus vsak dan znova daruje pri sveti 
maši. Ko vstopa v naše srce, nam daje moč, da se lažje spopadamo z grehi tega sveta. 
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Svete maše: 

2. NEDELJA 

MED LETOM 
Ned. verskega tiska 

                      15.1. 
Sv.Absalom, kp. škof 

 
Trnje 
Trnje 

Zagorje 

 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Mara Smrdelj, Trnje 12, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek     16.1. 
Sv. Honorat, škof 

Palčje 17,30 +i Špilar in Tomšič, Palčje 7, obletna 

Torek             17.1. 
Sv-Aanton puščavnik 

Klenik 17,30 +Edi Mahnič, Klenik 33, 30. dan 

Sreda            18.1. 
Sv. Marjeta Ogrska 

Juršče 16h +Genovefa, Kalister, Juršče 79, 30. dan 

Četrtek          19.1. 

Sv.Makarij Aleks.op 
Zagorje 17h +i Janezinovi, Ratečevo Brdo 1, obletna 

Petek               .20.1 
Sv.Fabijan in Sebast. Zagorje 17,30 +Tatjana Tomšič, Knežak 194/c, dar. sodelavke 

Sobota             21.1. 
Sv. Neža, dev.mučen. 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30h +i Žele, Drskovče 26, obletana 

   +Pavel Škrlj, Drskovče 1/a, obletna 

3. NEDELJA 

MED LETOM 

                      22.1. 
Sv .Vincencij, diak. m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Pepca Šajn, Trnje 67, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 
- NEDELJA VERSKEGA TISKA je danes. Čeprav imamo danes veliko drugih 
načinov sporočanja in obveščanja (radio, TV, računalniki, pametni telefoni), ima 
tudi danes tiskana beseda svoje nezamenljivo mesto. Ko beremo, se lahko usta-
vimo in razmislimo, kaj nam hoče določen stavek ali odstavek povedat. Pri radiu 
in TV gre vse prehitro mimo nas, da nimamo možnosti samostojnega razmišlja-
nja. Zato radi vzemimo v roke tudi verski tisk od Družine, Ognjišča, Misijonskih 
obzorji, Mavrice, Prijatelja do manj znanih Beseda med nami, Božje okolje, Mag-
nifikat, #najst, ali celo neznanih lističev. Vzemimo v roke vsaj eno od njih, da širi-
mo svoje duhovno obzorje in ob njih tudi versko rastemo. 
- VEROUK je ta teden reden za vse skupine, razen za 1. in 2. razred. 
- SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV bo v Zagorju v soboto, 21.1. ob 16h v 
župnišču. Vsi starši – oče in mama – ste lepo vabljeni! 
- ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV je v sredo, 18.1. Pri 
sv. mašah bomo vsak dan molili v ta namen in prisluhnili razmišljanjem ob geslu 
letošnjega gesla: »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico«. 
- DEKANIJSKA BOŽIČNICA bo danes ob 16h v postojnski cerkvi. Na njej sode-
lujejo tudi naši zbori. Lepo vabljeni k udeležbi! 
- KOLEDOVANJE: Tisti, ki niste mogli preteklo nedeljo darovati za projekte naših 
misijonarjev, lahko to storite še danes in daste v temu namenjen nabiralnik. Lahko 
pa tudi sami pošljete v Misijonsko središče Slovenije, saj je v zgibanki tudi nakaz-
nica. Na zgibanki, ki si jo vzemite na mizici za tisk in kjer so poročila o lanski po- 



 
 

rabi denarja iz Trikraljevske akcije, so tudi prošnje za pomoč naših misijonarjev za 
uresničenje letošnjih načrtov. 

V nedeljo, 22.1. v Cerkvi praznujemo nedeljo Božje besede. Na Škofijski 
gimnaziji v Vipavi bo ob 15.00 škofijsko srečanje prijateljev Božje besede, po-
sebno bibličnih skupin, na katerem bo spregovoril dr. Alan Tedeško. Po njem 
sledi srečanje ob dobrotah, ki jih prinesejo udeleženci s seboj. Lepo povablje-
ni! 

- NEKAJ PODATKOV IZ ŽIVLJENJA OBEH ŽUPNIJ V LETU 2022:  
(številke v oklepajih veljajo za leto 2021) 

 

 TRNJE  ZAGORJE  
KRSTI: vsi 2 (2)   4 (1)   
 dečki 1 (2)    2 (0)  
 deklice 1 (0)   2 (1)  
 1 nezak. (1 nezak.)   1 nezak. (1 nezak.) 
 

OBHAJILA: vseh 4747 (3348)   1725 (1640) 
 

PRVOOBHAJANCI: vsi 0 (4)   5 (4)  
dečki 0 (3)  0 (3)  
deklice 0 (1)  5 (1)  

 

POVPREČEN OBISK NEDELJSKE MAŠE: 
 70 (65)   45 (40) 
 

POROKE: 1 tuji (0)    0 (1) par  
oklici: 1 (1 par.)   2 (2 para)  
 

 

VERSKI TISK V LETU 2018 (naročeni preko župnije) 
Družina 6 (6) 7 (7) 
Ognjišče 23 (23) 32 (33) 
Misijonska obzorja 8 (8) 5 (5) 
Mohorjeve knjige 
Mavrica 
#najst 

2  (2) 
3  (4) 
0  (0) 

1 (1) 
6 (6) 

2  (4) 

V te številke niste všteti tisti, ki dobivate verski tisk po pošti na dom! 
 
 

JEZUS, TI SI BOŽJE JAGNJE, 

ki odjemlješ greh sveta. 

Tvoja nedolžnost in tvoja čistost 

sta posrkali naši grehe. 

Po darovanje svojega življenja 

in po našem krstu 

nas obdaš s Svetim Duhom 

in nam vračaš našo prvotno lepoto. 

Daješ nam čast sinov in hčera 

veličastnega Kralja, 

Gospod Jezus, vem, 

da sem dragocen v tvojih očeh, 

saj si dal svoje življenje zame. 

POGREBI:  vseh: 9 (9) )  4 (3) -3 od drugod 
moški 4 (4)   2 (2)  
ženske 5 (5)   2 (1)  
starost 53-99 (54-93)   66-88  (79-89) 
prevideni 4 (3)   1 (3)  
neprevideni 4 (6)   3  (0) 



17. januar 
ANTON 

 

Doma je bil v srednjem Egiptu. Pri dvajse-
tih letih je bil že sirota. Starši so mu zapustili 
lepo premoženje in zgled bogoljubnega živ-
ljenja. Po smrti staršev je začutil v sebi Božji 
klic po evangeljski popolnosti. Brez pridržka 
je veroval Božji besedi. Zemljišča je prepu-
stil sosedom, drugo imetje je razprodal, ve-
liko vsoto razdelil ubogim, le mlajšo sestro 
je zavaroval pred pomanjkanjem. Potem se 
je umaknil v samoto. Najprej blizu domače 
vasi. Čas je uporabljal za gorečo molitev in 
obiskovanje pobožnih puščavnikov. Pri vsa-
kem se je naučil kakšne kreposti in se je v 
njej vadil. Tako se je, ne da bi vedel ali ho-
tel, pripravljal, da postane vodnik številnih 
bogoljubnih duš. Preden je to dosegel, je 
moral skozi ogenj hudih skušnjav, s katerimi 
ga je mučil satan. Snubil ga je v greh neči-
stosti, zato se je Anton tudi telesno mučil do 
onemoglosti. Ko je zmagal, se je pred ljud-
mi, ki so hodili občudovat njegovo svetost, 
umaknil daleč v puščavske gore na desnem 
bregu Nila. Preživljal se je z zelišči in s kru-
hom, ki so mu ga prijatelji prinašali vsake 
pol leta. Dvajset let ni z nikomer spregovoril 
niti besedice, zato pa je vedno glasneje go-
voril njegov zgled. Od vseh strani so priha-
jali posnemovalci in se naselili v njegovi bli-
žini. Vsem, ki so ga prosili duhovne pomoči, 
je Anton rad ustregel. Proti koncu svojega 
življenja se je z najzvestejšimi učenci naselil 
na komaj dostopni gorski polici, 1200 me-
trov nad morjem, kjer je odkril studenec in 
uredili so si vrt. Tam je z njimi bival vse do 
svoje smrti, ki jo je dočakal v visoki starosti, 
ko je dopolnil 106 let. 

 
 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Tr-

nje, odgovarja Niko Štrancar, župnik,  

Zagorje 113, 6257 Pivka, 

GSM 041/377-223 in www.ztz.rkc.si 

 

 
 

Kako naj ti povrnem za tolike milosti? 

V svoji revščini nimam ničesar 

primernega za daritev tebi, 

toda tukaj sem pred teboj, 

da izpolnim tvojo voljo. 

Sprejmi v daritev  

moje brate in sestre  

in naredi iz nas ljudstvo svetnikov,  

ki pripadajo tebi, 

in luč tistim, ki še tavajo v temi. 
 

Po: www.cursillos.ca/en  
 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj si Bog daje ime? 
 

Bog si daje ime, ker želi, da bi ga nago-

varjali.  
(KKC 203–213, 230–231) 
 

Bog noče ostati inkognito. Noče, da bi ga 

častili le kot 'višje bitje', ki ga čutimo ali slu-

timo. Bog bi rad bil poznan in želi, da bi ga 

klicali kot resničnega in dejavnega. V gore-

čem trnovem grmu izda Bog Mojzesu svoje 

ime: JHWH (2 Mz 3,14). Bog prisluhne 

svojemu ljudstvu, vendar pa ostane skriti 

Bog, navzoča skrivnost. Iz spoštovanja do 

Boga v Izraelu niso izgovarjali (in ne izgo-

varjajo) Božjega imena in ga nadomestijo z 

naslovom Adonai (Gospod). Prav to besedo 

uporablja Nova zaveza, ko poveličuje Jezu-

sa kot pravega Boga: »Jezus je Gospod!« 

(Rim 10,9). 
 

Če smo voljni iskati pot k svetosti, 
se moramo najprej odpovedati 

svoji volji in svoji ‘modrosti’. 
Izničiti se moramo, kakor se je On.  

(Thomas Merton) 
 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
TABLETE – »Sinoči sem hkrati 
vzel zdravilo za odvajanje in table-
to za spanje.« – »In je prijelo?« – 
»Kaj naj rečem. Spal sem kot do-
jenček.« 
 


