
 

 
 

Marta pa je imela  

s postrežbo veliko dela. 

Pristopila je in rekla:  

»Gospod, ti ni mar,  

da me je sestra  

pustila sámo streči?  

Reci ji vendar,  

naj mi pomaga!«  

Gospod ji je odgovóril: 

»Marta, Marta,  

skrbi in vznemirja  

te veliko stvari,  

a le eno je potrebno.  

Marija si je izbrala boljši del, 

ki ji ne bo odvzet.« 
 

(Lk 10,40–42) 
 

 

JE V MENI VEČ MARTE ALI MARIJE? 
 

   Zanimiva je Jezusova neposredna, spontana reak-
cija, ko Marto opozori, da jo skrbi in vzemirja toliko 
stvari, v resnici pa je potrebno le eno: sesti in poslu-
šati Božjo besedo, besedo resnice. Če se poglobimo 
v odlomek o obisku pri Marti in Mariji, pridemo do 
zanimivih življenjskih ugotovitev. Marta je v vsakem 
izmed nas: delo, obveznosti, skrbi, odgovornost, vse 
to pustimo, da obvladuje naše življenje, da je prizori-
šče našega vsakdanjika. Po eni strani to tudi mora 
biti, da življenje urejeno teče naprej. Vendar včasih 
to preide v obsedenost in postane celo vir konfliktov. 
Tudi druge želimo videti in doživljati take, kot smo mi 
sami. Kaj ni želela prav to ta naša Marta? Želela je, 
da bi Marija, njena sestra, bila druga Marta, tako za-
vzeta, tako skrbna, tako učinkovita, kot je bila ona. 
Če bi ji Jezus dal prav, to ne bi bila več zanimiva, 
polna in harmonična hiša, ampak bi se ji lahko reklo 
hiša dveh Mart. Jezus pa je želel, da ostane hiša 
Marte in Marije. 
   Ni naključno, da v svojem odgovoru Jezus dvakrat 
ponovi ime: »Marta, Marta ...«, kar pomeni, poglej 
se, Marta, kaj te vodi pri tvojem delu: skrb, vznemir-
jenost, da bo vse dobro šlo, organizacija, zunanji 

red, pravila, ki si jih ljudje postavljamo, da enostavno funkcioniramo. V ospredje daje-
mo svojo družbeno in socialno vlogo, pozabljamo pa nase, na tisto, kar nam je zares 
potrebno. Ali ni s tem Jezus razkrinkal skritih vzvodov ljubosumja, nevoščljivosti, glo-
boko zasidrane težnje, da druge prilagajamo sebi in jih spreminjamo po svojih željah in 
predstavah? Marta naj bi Marijo pustila tako, kakršna je bila. In taka, kakršna je bila, je 
prišla do resnice, do odkritja tistega, kar oživlja, do Učiteljevih besed, ki dajejo življe-
nje. Dopustimo, da Marija zaživi tudi v nas! 
   Poglabljanje  in služenje – to je naša pot skozi življenje. Vsak naj pomisli: Koliko ča-
sa na dan namenim kontempliranju – poglabljanju Jezusove skrivnosti? Delam kakor 
služenje, ki prihaja iz evangelija?                                                                     Po: E. Mozetič 
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Svete maše: 

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 

Ponedeljek      18.7. 
Sv. Elij iz Koštabone 

Palčje 20h +i Šajn in Pavlovič, Palčje 64 

Torek              19.7. 
Sv.Arseni Veliki, pušč. 

Klenik 20h +Janko Černač in +i starši in bratje Zadel, Kl 61/a 

Sreda             20.7. 

Sv.Marjeta Antioh. m. 
Koritnice 19,30 +Aleksander Sedmak, Koritnice 25/a, obletna 

Četrtek           21.7. 
Sv. Danijel, prerok 

Juršče 

Zagorje 
18,30 +Antonija Šajn, Juršče 51, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                22.7. 
Sv. Marija Magdalena Zagorje 20h +Marija in +i Vadnjal, Zagorje 72 

Sobota            23.7. 
Sv.Brigita Šved, red., 

sozavetnica Evrope 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +Tone Čeligoj, Parje 16, obletna 

 +Rafo Štavar, Zagorje 103 

17. NEDELJA 

MED LETOM 

                      24.7. 
Sv. Krištof, mučenec 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Ivan Smrdel, Trnje 94, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 
- Danes je z nami MISIJONAR GOSPOD PAVEL BAJEC, ki deluje na Slonoko-
ščeni obali v Afriki. Hvaležni smo mu za njegov obisk in nagovor. Če mu kdo želi 
finančno pomagati pri njegovem misijonarskem delu, mu lahko osebno izroči 
svoj dar v ta namen. Vsi pa ga lahko podpiramo s svojo molitvijo 
- DVA GODOVNA PRAZNIKA sta ta teden: v petek goduje SV. MARIJA MAG-
DALENA, ki jo imenujejo tudi apostoliko apostolov, ker je prva videla vstalega 
Zveličarja in to oznanila apostolom; v soboto pa goduje SV. BRIGITA ŠVED-
SKA, ki je sozavetnica Evrope.  
- SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN OSTARELIH je prihodnjo nedeljo. 
Papež Frančišek ga je postavil v bližino godu sv. Joahima in Ane, Marijinih star-
šev in Jezusovih starih staršev. Sveti oče je kot dober opazovalec življenja, zlasti 
življenja v Zahodnem svetu, opazil, da mnogi stare starše in ostarele odrivajo na 
rob družbe, s tem pa zavračajo njihovo modrost in življenjske izkušnje. 
- Tudi SVETI KRIŠTOF, zavetnik popotnikov, voznikov, splavarjev itd. goduje 
prihodnjo nedeljo. Zato pa bo ob koncu maše molitev k sv. Krištofu in blagoslov 
vozil, ki jih uporabljamo, morda celo vsak dan.  
 OB PROŠNJI K SV. KRIŠTOFU ZA BOŽJE VARSTVO pri uporabi različnih 
vozil, ki jih uporabljamo, ko se vozimo na delo, službo, na obiske, na dopuste, 
ali jih potrebujemo pri svojem delu na polju, v gozdu, pri dovažanju ali odvaža-
nju različnih materialov, se bomo ZAHVALILI BOGU tudi za vse srečno pre-
vožene kilometre. Iz te hvaležnosti bomo darovali za akcijo MIVA, ki skrbi za 
nakup prepotrebnih vozil za misijonarje. 



 
 

 Če kdo trenutno nima denarja, pa bi rad pomagal misijonarjem v akciji MIVA, 
si bo lahko vzel položnico na mizici za tisk in sam poslal svoj prispevek v Misi-
jonsko središče Slovenije. 
- PASTORALNI DOM STELLA MARIS V STRUNJANU ponuja svoje usluge za 
letovanja ob morju. Interesenti si preberite njihovo ponudbo na oglasni deski. 
 

PRIJATELJSTVO 

 

   Si kot fant in dekle želita osrečujoč lju-

bezenski odnos? Ta ni nekaj samoumev-

nega, vendar prav tako ni dan le princem 

in princesam v pravljicah. Če želita, da bi 

bil vajin odnos trden in trajen hkrati, ga 

postavita na skalo prijateljstva!  

   Vsi vemo, kako pomembno je ob sebi 

imeti dobre prijatelje. Zakaj? Ker so pri-

jatelji – če so pravi, seveda – med seboj 

iskreni. Ker si zaupajo. Ker se poznajo. 

Ker se sprejemajo takšne, kot so. Ker si 

namenjajo čas. Ker so drug z drugim 

potrpežljivi. Ker stopijo  skupaj v tež-

kih trenutkih. Ker se skupaj zabavajo 

in smejijo. Ker so prijatelji v smehu in 

solzah, v dobrem in slabem. Včasih se 

zdi, da so prijatelji ena plat tvojega živ-

ljenja, fant/punca pa popolnoma druga, 

vendar lahko, če dobro pomisliš, iz vse-

ga, kar smo našteli o prijateljstvu, dokaj 

jasno razbereš, kako pomembna vredno-

ta je prijateljstvo tudi v odnosu fant-

punca. Prijateljstvo je nujen temeljni 

kamen, lahko bi rekli kar skala, na kateri 

gradi hišo katerikoli par, ki želi več kot le 

ostati skupaj. Zato hiše vajinega odnosa 

ne gradita na peščenih tleh minljivega 

občutka privlačnosti in zaljubljenosti, 

preudarno jo postavita na skalo prijatelj-

stva.  

   Prijateljski odnosi, ki jih živita danes, 

vaju oblikujejo za prihodnost. Torej je še 

kako pomembno, kako se razumeta z va-

jinimi prijatelji. Ob njih se namreč lahko 

iz prve roke učita tistih vseživljenjskih 

stvari, kot so spoštovanje drugega, za-

vzemanje zanj/zanjo, postavljanje meja, 

medsebojna pomoč, poslušanje, zaupa-

nje in sočutje. S prijatelji nasprotnega 

spola skozi druženje in debate odkrivata 

značilnosti, kot so ženski instinkt ali 

moška racionalnost, kar vama bo kasneje 

gotovo prišlo zelo prav.  

   Kako dragoceno je izkusiti, da je prija-

teljica pripravljena potrpežljivo poslušati, 

ko ji pripoveduješ o težavah, ali pa ti je 

prijatelj pripravljen praktično priskočiti 

na pomoč, ko se seliš ali doma na novo 

pleskaš stene svoje sobe. Enako po-

membna izkušnja je, da lahko tudi sam 

ponudiš ramo, ob kateri se drugi lahko 

zjoka, nameniš čas in pozornost v obliki 

skupne aktivnosti ali postaneš vreden za-

upanja neke skrivnosti. Prijatelji si ne-

nehno prizadevajo, da bi jim bilo skupaj 

lepo, in v njihovih odnosih pogosto do-

mujejo sproščenost, spoštovanje drugač-

nosti, veselje, lahkotnost in svoboda.  

   Prijateljski odnosi temeljijo na bratski 

(sestrski) ljubezni. Ljubezenski odnos pa 

je drugačen. V njem se – meni nič, tebi 

nič – pojavi privlačnost – tisti občutek, 

zaradi katerega se nam tresejo noge in se 

nam po želodcu spreletavajo roji metulj-

čkov, ko srečamo fanta/punco, ki nam je 

všeč. Tej ljubezni, prepleteni s privlač-

nostjo, v grščini pravimo eros. Da bi bil 

vajin odnos trden, v vajini zvezi ne smeta 

pozabiti graditi na prijateljstvu. To je te-

melj, ki vama hkrati pomaga ostajati na 

varnih tleh, da vaju eros ne pritegne zgolj 

v telesnost. 
Po: Rad te/se imam 



22. julij 
MARIJA MAGDALENA 

 

Dolgo časa so v pobožnosti in v umetnosti 
Marijo Magdaleno enačili z Marijo iz Betani-
je, sestro Lazarja in Marte, ter z neimeno-
vano »veliko grešnico«, ki je Jezusu v fari-
zejevi hiši med obedom mazilila noge, po-
tem ko jih je umila s svojimi solzami ter 
obrisala s svojimi lasmi. Zdaj je dokazano, 
da gre za tri različne osebe. Današnja svet-
nica nosi priimek, ki pove, da je bila doma iz 
Magdale, ribiškega mesteca na zahodnem 
delu Genezareškega jezera. Iz Lukovega in 
Markovega evangelija vemo, da je Jezus iz 
Marije Magdalene izgnal sedem hudih du-
hov. Se pa v skupini žena, ki so stregle zbo-
ru apostolov in njihovemu Učitelju, Marija 
Magdalena vedno imenuje na prvem mestu.  
Jezusu je ostala zvesta vse do smrti na Kal-
variji, in še do groba. Pod križem je vztrajala 
z Jezusovo materjo in z edinim učencem 
Janezom, ki ni strahopetno pobegnil. Evan-
gelist Janez nam je ohranil čudoviti prizor 
srečanja Marije Magdalene z vstalim Jezu-
som. Ko je stoječ ob grobu jokala, jo je Je-
zus sočutno vprašal: »Žena, kaj jokaš? Ko-
ga iščeš?« Magdalena je mislila, da govori z 
vrtnarjem, zato je prosila, naj ji pokaže, kam 
je dal Jezusovo telo. Ko jo je Jezus poklical 
po imenu, pa ga je prepoznala. Trdno je bila 
prepričana, da je Gospod vstal od mrtvih, in 
to veselo novico je nemudoma prenesla 
njegovim učencem. Skozi vsa stoletja zgo-
dovine Cerkve, srečujemo žene, ki učencem 
naznanjajo Jezusovo sporočilo; tudi v da-
našnjih dneh. Marija Magdalena je kakor 
nalašč njihova svetnica. Grki so jo že zgodaj 
častili  kot »nosilko miru in enakovredno 
apostolom«. 
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 Bratje in sestre, zdaj se veselim, ko trpim 
za vas ter s svoje strani dopolnjujem v 
svojem telesu, kar primanjkuje Kristuso-
vim bridkostim, in to v korist njegovemu 
telesu, ki je Cerkev. (Kol 1,24) 
 

Po posebnem daru Svetega Duha so mnogi 
možje in žene prosili in prosijo Gospoda, da bi 
trpeli in dopolnjevali, kar primanjkuje njegovim 
bridkostim. To je velikodušna odločitev, ki naredi 
človeka velikega. 
   Mi »navadni« kristjani nismo poklicani za kaj 
tako velikega. Lahko celo prosimo Gospoda, da 
bi nam prihranil kelih trpljenja. Tako je storil Je-
zus v Getsemaniju, tako lahko naredimo tudi 
mi. 
   Če pa trpljenje take ali drugačne vrste, čeprav 
nismo prosili zanj in ga nismo iskali, pride – in 
na žalost to zagotovo kdaj pride – smo poklica-
ni, da se z njim soočimo s čim več poguma in 
vedrine. 
   Vera nas ne obvaruje trpljenja! Daje pa nam 
gotovost, da trpljenje ni brez smisla in zaman. 
Bog (kako, to bomo razumeli šele, ko bomo po-
polnoma združeni z njim) spremeni v dobro, za 
nas ali za druge, tudi trpljenje. 
   Zavest, da je trpljenje tolikih ljudi v preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti postalo nekaj dobrega 
za nas, nam pomaga, da tudi svoje trpljenje 
spremenimo v dar ljubezni. 

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

 

V elektronski Župnijskih oznanil je izjava SŠK: 
Naravno razumevanje zakonske zveze je 
ključno za za korist otrok in prihodnost države 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 

Brez besed. 



 
 

Naravno razumevanje zakonske zveze je ključno za ko-
rist otrok in prihodnost države 
 15.7.2022  Slovenija  Civilna družba, Družina    

 Fotografija je simbolič-
na - Foto: Pexels 

Izjava SŠK ob odločitvi Ustavnega sodišča glede redefinicije zakon-
ske zveze  

in možnosti posvojitve otrok v istospolne skupnosti 

V Katoliški cerkvi z obžalovanjem sprejemamo nedavni 
odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije (št. U-I-
486/20, Up-572/18; št. U-I-91/21, Up-675/19), s kate-
rima je ukinilo dosedanje razumevanje zakonske zveze 
med osebama različnih spolov ter uzakonilo možnost 
posvojitve otrok v istospolne skupnosti. 

V skladu z naukom Cerkve je zakonska zveza skupnost enega 
moškega in ene ženske, vsak otrok pa ima pravico, da je posvojen 

https://katoliska-cerkev.si/oznaka/civilna-druzba
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/druzina
https://katoliska-cerkev.si/img/news/2022/07-jul/4db41ce518fac5a542a8357816313d09701465bd.jpg


v družino očeta in matere. Posvojitev otroka tudi ne spada med 
človekove pravice, zato je še toliko bolj pomembno, da so v 
ospredju pravice otroka in njegovih optimalnih možnosti za rast in 
razvoj. Omenjeni odločitvi Ustavnega sodišča sta v globokem nas-
protju tako z naravnim razumevanjem zakonske zveze, družine, 
očetovstva in materinstva kot tudi s slovensko zgodovino, kulturo 
in pravno tradicijo. 53. člen Ustave RS določa: »Država varuje dru-
žino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to 
varstvo potrebne razmere.« 

Navedeni določbi spreminjata pojmovanje družine in ustvarjata 
zmedo na področju oblikovanja identitete otrok, ki bodo posvoje-
ni v istospolne skupnosti. Vsak otrok ima pravico, da izve, kdo so 
njegovi biološki starši. Namen odločb je zanikati človeško naravo, 
zavrniti naravne stvarnosti moškega in ženske kot dopolnjujočih 
se bitij in doseči nov družbeni red, v katerem se bo vsaka oseba 
lahko oblikovala po lastnih željah ne glede na naravne danosti. 

Ne nasprotujemo temu, da v Republiki Sloveniji zagotavljamo te-
meljne človekove pravice za vse državljane, vendar ne na račun 
pojmovanja zakonske zveze in temeljnih pravic otrok. Škofje pod-
piramo stališče papeža Frančiška, ki je dejal, da za zakonodajnimi 
redefinicijami zakonske zveze stoji sporna ideologija spola, ki rela-
tivizira moški in ženski spol.[1] Otrok za zdrav psihosocialni razvoj 
potrebuje dva spolno različna starša in dva različna načina izraža-
nja ljubezni in čutenja. Očetovstvo in materinstvo ne pomenita 
zgolj opravljanja dveh različnih vlog, temveč sta naravni danosti, 
ki ju ni mogoče zanikati.  

Pričakujemo, da omenjeni odločitvi ne bosta odprli vrat omeji-
tvam svobode izražanja ter verske svobode državljanov in verskih 
skupnosti še posebej takrat, ko bodo javno izražali naravno razu-
mevanje zakonske zveze in pravico otrok do posvojitve v družino 
očeta in matere. Prav tako pričakujemo, da bo Ustavno sodišče v 
prihodnje ponovno premislilo omenjeni odločbi in ustrezno zašči-

applewebdata://26DDA3AF-B033-4768-BC45-92BFAA749A75/#_ftn1


tilo vrednote zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva 
ter pravice otrok.  

Škofje vse vernike vabimo, da družino postavijo na osrednje me-
sto svojega življenja in se zavzamejo za varovanje zakonske zveze 
med moškim in žensko. Mlajšim rodovom naj stojijo ob strani in 
jim posredujejo krščanski pogled na zakon in družino. Poleg tega 
jih spodbujamo, da se na aktiven in demokratičen način zavzema-
jo za zaščito družinskega življenja v Sloveniji. 

Ljubljana, 15. 7. 2022 

  

Msgr. dr. Andrej Saje, 
novomeški škof in 
predsednik Slovenske škofovske konference 

 


