
 

 
 

Peter in óni drugi učenec sta  

šla ven in se odpravila h grobu. 

Skupaj sta tekla, vendar je  

drugi učenec Petra prehítel  

in prvi prišel h grobu.  

Sklônil se je in videl povôje,  

ki so ležali tam, vendar ni vstopil. 

Tedaj je prišel tudi Simon Peter, 

ki je šel za njim, in stopil v grob. 

Videl je povôje, ki so ležali tam, 

in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, 

a ne ob povôjih, temveč posebej 

zvit na drugem mestu.  

Tedaj je vstopil tudi oni drugi 

učenec, ki je prvi prišel h grobu;  

in videl je in veroval. 
 

(Jn 20,3–8) 
 

 

PRAZNIK ZMAGE ŽIVLJENJA NAD SMRTJO 

 

   Velika noč je praznik svetlobe, praznik zmage luči 
nad temo, življenja nad smrtjo, pravičnosti nad gre-
hom, upanja nad brezupom. To je praznik naših src, 
ki hrepenijo po upanju, tudi če je v njih čisto maj-
čken plamen vere. Predvsem pa je velika noč praz-
nik zmage življenja nad smrtjo. Velika noč je najslo-
vesnejši razglas »evangelija življenja«. Bog, v kate-
rega kristjani verujemo, ni Bog mrtvih, temveč živih. 
To je zatrjeval že izvoljenemu ljudstvu stare zaveze. 
Otipljivo je to pokazal nam, ljudstvu nove zaveze, 
sklenjene po učlovečenem Božjem Sinu, ki je za 
nas umrl in vstal. S svojo smrtjo je uničil smrt in ob-
novil življenje.  
   Današnji praznik je praznik upanja in veselja nad 
življenjem. To je praznik duhovne pomladi, preroje-
nja. V naravi se po čudovitih zakonitostih, ki jih je 
vanjo zapisal modri Stvarnik, vsako leto obnavlja 
čudež novega življenja. Prav tako hoče Kristus z od-
rešilno milostjo, ki jo je zaslužil s svojo pokorščino 
Očetu do smrti, smrti na križu, obnavljati duhovno 
življenje v nas. »Če ste vstali s Kristusom, iščite, kar 
je zgoraj!« kliče apostol Pavel. Res je, graditi mo-
ramo Božje kraljestvo na stavbišču tega sveta, kar 
je velikokrat zelo težko. Vendar ne mislimo, da Bog 
človeka v njegovih težavah ne vidi! Kristusovo tr-

pljenje, ki je vzcvetelo v večno dišečo rožo vstajenja, daje smisel in vrednost vsemu našemu 
trpljenju, posvečuje naše žulje, spreminja naše solze v bisere. V svetlobi vstajenja dobiva 
naše življenje čisto nov smisel.  
   »O Gospod, to je veselo oznanilo, ki si ga prinesel edino ti: da za vsakim velikim petkom 
pride velika noč, da je trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega življenja za vsa-
kogar, ki se tebe oklepa« (Romano Guardini). Žalovati ob smrti in pretakati solze radosti ob 
veselih dogodkih zmore tisti, ki ljubi življenje. In prav te ljubezni vam ob prazniku vstajenja iz 
srca iskreno želim! 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

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 

Ponedeljek    18.4. 
Sv. Evzebij, škof 

Trnje 

Zagorje 

 
Palčje 

  9h +Jakob Blažek, Trnje 31, 30. dan 

10,30 +Marija Česnik, Zagorje 62. obletna 

  +g. Janez Štavar, Zagorje 106, obl. (g. Jože Zupančič) 
12h +Zora Česnik, Palčje 71, 30. dan 

Torek              19.4. 
Sv. Leon IX. papež 

Klenik 19h +Mara Kapelj in Franc Žele, Klenik 25, obletna 

Sreda             20.4. 
Sv. Teotim 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           21.4. 
Sv. Anzelm, škof,c.u. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Marjan Žužek, Juršče 1, obletna 

19h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                22.4. 
Sv.Hugo, škof Zagorje 19h +Marija in Franc Česnik, Zagorje 26 

Sobota             23.4. 
Sv.Jurij, mučenec 

Zagorje 17h +Aljoša Možina, Drskovče 7, obletna 

2. VELIKONOČNA 

- BELA NEDELJA 

                      24.4. 
Sv. Fidelis, duh.muč . 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Justina Margon, Trnje 62, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h SHOD: V čast sv. Juriju za vse vaščane - Ofer 

 
- VELIKONOČNI PONEDELJEK, sv. maše kot ob nedeljah. Vso velikonočno 
osmino pojemo: To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo in veselimo se ga! 
Prvi dan po Veliki noči še posebej slovesno praznujemo. Zato vas vabim k praz-
nični sv.maši. 
- VEROUK ta teden: v Trnju bo v torek in sredo, razen prvoobhajancev, v Za-
gorju pa bo samo v četrtek! 
- SHOD SV. JURIJA NA JURIŠČAH bo prihodnjo nedeljo, 24.4. ob 12h. Med 
mašo je tudi ofer za cerkvene potrebe. 
- Za velikonočne praznike voščijo: g. škof Jurij Bizjak, misijonarji gg. Ivan in 
Pavel Bajec s Slonokoščene obale, Janez Krmelj z Madagaskarja, p.Janez Muj-
drica iz Zambije. 
- VSEM ŽUPLJANOM TRNJA IN ZAGORJA voščim ob velikonočnih praznikih 
obilje Božjega blagoslova, miru in medsebojnega razumevanja. Naj se uresniči 
med nami Jezusov pozdrav učencem: MIR VAM BODI, kar pomeni prijateljski od-
nos do Boga in med seboj – vse dni, ne le med prazniki! Veselo Alelujo vam že-
lim! 
- SLOVENSKI ŠKOFJE O DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH:  
V nedeljo, 24. aprila 2022, bodo potekale volitve v državni zbor, na katerih bomo 
izbirali predstavnike, ki bodo v našem imenu odločali o prihodnosti Slovenije in 



 
 

njenih prebivalcev. Kristjani smo odgovorni, da na volitvah sodelujemo in tako de-
javno soodločamo o našem skupnem življenju. 
Ljudje smo družbena bitja. K našim pravicam in dolžnostim sodi tudi skrb za 
skupno življenje. Družbeno življenje je možno samo, če vsi spoštujemo določene 
skupne vrednote, kot so spoštovanje dostojanstva vsake človeške osebe, enako-
pravnost, svoboda, solidarnost, mir, pravičnost in resnica. Različni pretresi v zad-
njem času v okolju, v katerem živimo, razodevajo, da so te temeljne vrednote 
ogrožene. Upada zaupanje v institucije demokratične družbe, v verodostojnost in-
formacij, v sposobnost mirnega reševanja različnih napetosti. Najpomembnejši 
vzvod, s katerim lahko vsaka državljanka in državljan ščitita temeljne vrednote, so 
demokratične volitve. K resni in odgovorni skrbi za ta svet sodi, da se jih udeležu-
jemo. Pri tem smo poklicani k umnemu in razsodnemu ravnanju. Ne pustimo, da o 
nas in naši usodi odločajo drugi. Odločimo se po lastni presoji glede na naše vre-
dnote in dosedanje izkušnje. Predstavnikov ljudstva ne moremo presojati zgolj po 
všečnih besedah in gestah, ampak je treba gledati predvsem na dejanja, s kate-
rimi ljudje in institucije pokažejo širšo sliko.  
Nesmiselno in škodljivo je vnaprejšnje izključevaje kogar koli iz demokratičnega 
odločanja posameznikov in skupin ali odrekanje legitimnosti določenemu delu dr-
žavljank in državljanov pri oblikovanju naše skupne prihodnosti. Demokracija se 
uresničuje v soočenju in sobivanju različnih pogledov, ki mora temeljiti na strpno-
sti in spoštovanju drugih in drugače mislečih. Za vsako tekmo, tudi politično, so 
potrebni zaupanja vredni igralci in transparentna pravila. Slednja zavezujejo vse, 
da bodo svojo kakovost dokazovali s programi, kandidati in zlasti z dejanji. Pri 
tem ne smejo spregledati temeljnih vrednot, ki so skupne človeški skupnosti.  
Ne predajmo se apatičnosti in miselnosti, da se ne da ničesar spremeniti. Spre-
membe so možne samo, če bo vsakdo k njim prispeval svoj najboljši del. Kristjani 
smo povabljeni, da prevzamemo odgovornost za prihodnost naše domovine in 
gremo na volitve.                   Novo mesto, Ljubljana, 14. april 2022 

- V torek,19.4. ob 17h ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL, ki so nastala na 
Sinjem vrhu nad Ajdovščino v 27. mednarodni likovni koloniji. Avtorje bo predsta-
vila kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. Razstavo bo odprl župan občine Pivka g. 
Robert Smrdelj, blagoslovil pa predsednik Pivške območne Karitas g. Marjan 
Škvarč. Za glasbeni vložek bo poskrbela Ženska vokalna skupina Šmihel. Lepo 
VABLJENI! 
- VELIKONOČNA DRUŽINA (dvojna): nekaj izvodov je na mizici za tisk. Cena 
5,40 €.  
 

VELIKA NOČ 
 

Na veliko noč se je zgodilo nepojmljivo.  

Nebeški Oče je obudil Jezusa k novemu  

življenju. 

Ožaril ga je z močjo Božje sile in mu po-

vrnil dih, kretnje in duha. 

Jezusov Božji duh je bil ves čas neuni-

čljiv in zato ne uničen, dobri nebeški Oče 

pa ga je položil v telo in tako priklical v 

novo telesno bivanje. 

Apostol Tomaž ni verjel, da se lahko 

zgodi kaj takega. 

Nikoli se ni, zakaj bi se zdaj in tukaj? Ni 

razumel Jezusovih besed, njegove napo-

vedi o lastnem žrtvovanju in vstajenju,  

 



21. april 
ANZELM 

 

 Rodil se je 1033 v mestu Aosta v družini 
lombardskega plemiča Gundulfa, osornega 
in razsipnega moža, in njegove žene Erem-
berge, blage, modre in pobožne žene ter 
skrbne gospodinje. Očeta Anzelm nikdar ni 
maral, mati pa je odločilno vplivala nanj kot 
njegova prva vzgojiteljica. Kot deček je bil 
nekaj časa pri benediktincih in je hotel po-
stati menih, a ga je preveč mikal svet. Po 
materini smrti je tri leta hodil po Franciji. 
Nazadnje je pristal v samostanu Bec blizu 
Rouena, ki je slovel po odlični šoli, katero je 
vodil njegov rojak Lanfrank. Pri 27 letih je 
Anselm postal menih v Becu. Kasneje so ga 
izvolili za priorja. Kot prior in voditelj samo-
stanske šole je pokazal izredne učiteljske in 
vzgojiteljske sposobnosti. Po smrti opata je 
bil soglasno izvoljen za njegovega nasledni-
ka in bil je skrben ter ljubezniv oče samo-
stanski družini. Kot opat je moral trikrat po-
tovati na Angleško, kjer je imel njegov sa-
mostan posestva. Ko je prišel na Otok tre-
tjič, je bil njegov učitelj Lanfrank, ki je bil 
canterburyjski nadškof in primas Anglije, že 
tri leta v grobu, njegov sedež pa je bil še 
vedno prazen. Angleški škofje so zahtevali, 
naj njegov naslednik postane Anzelm. Ta je 
novo visoko in odgovorno službo le nerad 
sprejel. S kraljem se ni najbolje razumel, za-
to je Anglijo večkrat zapustil. Vrnil se je šele 
1106, ko je kralj obljubil, da si ne bo lastil 
dohodkov izpraznjenih škofovskih sedežev 
in se ne bo vpletal v vpeljevanje škofov. Le-
ta 1109 mu je začelo zdravje naglo pešati in 
21. aprila je umrl.  

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 

 
 

dokler ni položil svoje roke v Odrešenikove 

rane.Takrat ga je strlo, kakor se je zjokal Peter, 

ki je zatajil učitelja iz strahu pred bolečino. 

n vendar je Kristus povabil prav Petra, naj pa-

se njegove ovce. 

Hotel je namreč zgraditi svojo Cerkev na ske-

sanem srcu, polnem predanosti in trdnosti. 

Ko so apostola Petra križali, je zahteval, naj ga 

usmrtijo z glavo navzdol. 

Ni se imel za vrednega, da bi umrl kakor 

Gospodar življenja. 

Slehernemu izdajstvu lahko sledi človeška ve-

ličina, če dopustimo, da nas preoblikuje Bog. 

Tudi v srcu apostola Pavla, sprva nasprotnika 

Cerkve, je naposled živel samo še Gospod. 

Mi, romarji proti večnosti, prispemo do veli-

konočnega jutra, ko v sebi ne živimo več sami, 

ampak smo v celoti Kristusovi. 

Njegova živa znamenja ljubezni, resnični Bož-

ji otroci in prebivalci prihodnjega veka.  
 

Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 

 
 

 
 

VSTAJENJE pomeni življenje. Kri-

stus živi. In živega ne iščemo v grobu. 

Če hočemo srečati Jezusa, Vstalega, ga 

ne bomo našli v preteklosti in tudi ne v 

mrtvih črkah ali v togih postavah. Sre-

čali ga bomo tam, kjer je življenje. Je-

zus nas hoče voditi k življenju. Naš 

pogled se mora ozirati naprej in se ne 

vračati v preteklost. Nima pomena, da 

bi se prepirali o pravilnosti njegovih 

besed. Zaupajmo življenju, ki ga bese-

de in dejanja prebujajo v nas. Življenje 

naj kipi iz nas, da bodo po njem ljudje 

spoznali veličino velike noči. 
Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka 

 SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

DENAR – Odvetnik vpraša svojo 
stranko: »Povejte iskreno, ali ste 
ukradli denar?« – »Ne, nisem.« – 
Odvetnik: »Ja, s čim pa me boste 
plačali?« 

 


