
 

 
 

Kdor je v najmanjšem zvest,  

je zvest tudi v velikem,  

kdor pa je v  

najmanjšem krivičen,  

je krivičen tudi v velikem.  

Če torej niste bili zvesti  

pri ravnanju s  

krivičnim mámonom,  

kdo vam bo zaupal  

resnično dobrino?  

In če niste bili zvesti pri tujem, 

kdo vam bo dal, kar je vaše? 

Noben služabnik  

ne more služiti  

dvema gospodarjema;  

ali bo enega sovražil  

in drugega ljubil,  

ali se bo enega dŕžal  

in drugega zaničeval.  

Ne morete služiti Bogu  

in mámonu.« 
 

(Lk 16,10–13) 

 

 

DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA 

   Evangelij nam predstavi zgodbo o nekem ne preveč 
poštenem oskrbniku. Obstaja nevarnost, da bi človek 
pomislil, kako nam Jezus pravi, naj se zgledujemo po 
človeku, ki lahkomiselno in goljufivo ravna s tujim pre-
moženjem. Da pa bi pravilno razumeli smisel te Jezuso-
ve prilike, ga moramo gledati v okviru sobesedila. 16. 
poglavje Lukovega evangelija namreč govori o našem 
odnosu do imetja, do bogastva, na neki način pa je to 
smiselno nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer vidi-
mo, kaj nastane, če ima človek napačen pogled na bo-
gastvo. Ni težava v samih materialnih dobrinah, temveč 
je težava v srcu tistega, ki te dobrine uporablja, saj piše 
Matejev evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo 
tudi tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje vprašanje, ki mi ga 
tako zastavlja evangelij, je, kje je moje srce? Za kaj me 
zares skrbi v življenju? 

   Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v njegovi moči, da 
bi se rešil. Jezus želi takšno iznajdljivost, kakršno ljudje 
znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti na naše 
duhovno področje.  

   Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares vse, kar je v 
naši moči, da bi same sebe rešili v nekem drugem smi-
slu. Če naj bi mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi prizadevali 
za “kraljestvo luči”, ki se načeloma tepe s “kraljestvom 
tega sveta”, vendar pa je logika, kako priti do tega “kra-
ljestva luči”, torej do nebes, do blaženosti, podobna. 
Nihče se ne more rešiti sam, ampak si mora pridobiti 
prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na to, da si prija-
teljev nihče ne more pridobiti s podkupovanjem ali, ka-
kor mu rečemo s tujko, s korupcijo, temveč z velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in velikodušno 
srce. Tu gre torej za tisto, kar molimo pogosto h Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca ponižni, 
upodobi naša srca po svojem Srcu.” Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje srce upodab-
ljali po Jezusovem in Marijinem Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje, ki morda ne bodo imeli 
nikakršnega vpliva in moči na tem svetu, nam pa bodo pomagali pridobiti prostorček v nebesih.     

  Po: E. Mozetič
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Svete maše: 

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 

Ponedeljek      .19.9 

Sv, Januarij, škof, m. 
Palčje 19h V dober namen 

Torek              20.9. 
Sv.Andrej Kim Tae-gon 

Klenik 19h +Štefanija Bergoč, Klenik 11, obl. 

Sreda             21.9. 

Sv,Matej ap. In evang. 
Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           22.9. 
Sv. Mavricij, mučen. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Marija in Marijan Glažar, Juršče 72, obletna 

19h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                23.9. 

Sv.p,Pij in Pietralcine Zagorje 19h +Silvo in Milka zadel, Zagorje 102/a, obletna 

Sobota              24.9. 
Bl. Anton M. Slomšek 

Juršče 19h +Kristina in Jeromen Žužek, Juršče 62, obletna 

26. NEDELJA 

MED LETOM 

                       25.9. 
Sv.Sergij Radoneški 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Sv.Trojica 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Franc in Marta Rebec, Trnje 5, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h V čast bl. A.M. Slomšku - po namenu romarjev 

 

- NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV v naši ljubljanski metropoliji je da-
nes. V naši koprski škofiji imamo vsaj enega kandidata, to je Filip Terčelj, ki je bil 
zaradi prizadevanja za vzgojo krščanske mladine preganjan od fašistov, nacistov 
in komunistov, ki so ga tudi umorili v Štulčevi grapi v Davči. 
- PRVA SEJA ŽPS v novem pastoralnem letu bo v ZAGORJU v župnišču v četr-
tek, 22.9. ob 20h; v TRNJU v Mežnariji pa bo v petek, 23.9. ob 20h. Vsi člani 
ŽPS-ja lepo vabljeni! 
- PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROK prične v soboto, 1.oktobra ob 16h v 
župnišču v Postojni. Starši, ki še niste bili na tej pripravi, ste lepo vabljeni. 
- DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE bo letos v nedeljo popoldne, 23. okto-
bra. Romanje je obenem priprava na praznik Vseh svetih. Prosim, da se prijavite 
čimprej, da bomo lahko organizirali avtobusni prevoz za vse, ki boste želeli roma-
ti, a nimate lastnega prevoza. Na Brezjah bo tudi prilika za sv. spoved. 
- PRAZNIK SV. MATEJA, apostola in evangelista je v sredo, v soboto pa goduje 
blaženi Anton Martin SLOMŠEK, zavetnik učiteljev, vzgojiteljev, staršev in kme-
tov. Na Sveti Trojici imamo njegove relikvije. Zato radi poromajmo k njemu in se 
mu priporočajmo v raznih zadevah, zlasti da bi bili dobri vzgojitelji naših otrok. Je-
senski shod na Sv.Trojici bo prihodnjo nedeljo, 25. septembra. Somaševanje bo 
vodil p. Vid Lisjak, frančiškan iz Ljubljane. Lepo vabljeni prihodnjo nedeljo ob 15h 
na Sveto Trojico!  
- MILOŠČINA DANAŠNJE KVATRNE NEDELJE je za semeniščnike v Vipavi in 
naše bogoslovce v Ljubljani. Hvala za vaš dar v ta namen! 
- Sedaj pa MOLIMO za naše rajne! 



 
 

In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal. (Lk 16,8) 

 

Gospod, moram pohvaliti ekonomsko 

propagando. 
 

Ne zato, ker ji uspe prodajati mahne in 

umišljene raje.  

Pač pa zato, ker to počne z veliko pret-

kanostjo in izredno spretnostjo. 

Oboje bi morali uporabiti mi za ozna-

njevanje tvojega raja. 
 

Gospod, moram pohvaliti ekonomsko 

propagando. 
 

Ne zato, ker si zna izmišljati zavajajo-

če potrebe, ki jih sploh ni. 

Pač pa zato, ker za to početje namenja 

denar,  

uporablja možgane, domišljijo in 

umetniške sposobnosti. 

To, kar bi morali uporabiti mi,  

da bi odgovorili na resnične potrebe in 

pereča vprašanja moških in žensk. 
 

Gospod, moram pohvaliti ekonomsko 

propagando. 
 

Ne zaradi tega, kar govori, pač pa zato, 

kako govori. 

Gospod, naše oznanjevanje je preveč-

krat oguljeno,  

ponavljajoče in malomarno. 
 

Gospod, moram pohvaliti ekonomsko 

propagando. 
 

Zaradi njene iznajdljivosti.  

Iznajdljivi bi morali biti tudi mi. Za te-

be! 

 Po: T. Lasconi 365+1 dan s Teboj 
 

ALI JE ZLO DOKAZ, DA BOG NI VSEMOGOČEN? 
 

Leta 587 pred našim štetjem je kralj Nebuka-
dnezar uničil jeruzalemski tempelj in vse pre-
bivalce odpeljal v babilonsko izgnanstvo. To je 
do temeljev zamajalo vero Izraelcev, ki so bili 
dotlej prepričani, da bo Bog svoje izvoljeno 
ljudstvo obvaroval vsega hudega. V Babilonu 
so izgnanci začeli razmišljati: »Če je Bog za-
res dober in nas ne reši, to pomeni, da ni 
vsemogočen in da so babilonski bogovi, kot je 
Marduk, močnejši od njega. Če pa je vsemo-
gočen, ni dober, drugače tega zla ne bi dopu-
stil.« Zaradi te krize vere so njihovi modreci 
kasneje napisali prva poglavja Geneze, kjer so 

v luči Svetega Duha razglabljali o skrivnosti zla 
in Božje vsemogočnosti. Prišli so do spozna-
nja, da je Bog dober in brez vsake primesi zla. 
Svojo vsemogočnost pa izkazuje tako, da zlo 
obrača v dobro. Da zlo nima zadnje besede, 
potrjuje tudi Jezusovo vstajenje. Bog v svoji 
previdnosti in dobroti premaga vsako zlo in ga 
spreminja v dobro, ob tem pa vedno spoštuje 
našo svobodo. Tako ravna samo Bog! 
Kajti Bog, “ki je neskončno dober, bi na svojih 
delih ne trpel nikakršnega zla, ko bi ne bil tako 
vsemogočen in dober, da tudi iz zla stori do-
bro” (sv. Avguštin, v: KKC 311). 

 

ZAKAJ NE MOREMO ZLA USTAVITI SAMO Z MOLITVIJO? 
 

Jezus je zlo že ustavil, ko ga je premagal. 
Kadar molimo, smo deležni tega odrešenja, ki 
se je že zgodilo, ni pa se še v celoti uresničilo. 
Molitev najprej premaga zlo, ki je v nas. Med 
molitvijo Sveti Duh razsvetljuje naše srce in 
spreminja našo nagnjenost k hudemu v željo 
po dejavni dobroti. Usposablja nas za prepoz-
navanje in udejanjanje dobrega: spreobrnjenje 
sveta se začne v našem srcu. To je naš prispe-
vek k boljšemu svetu. In k temu nas kliče Bog. 

   Vsi zlahka prepoznamo tragične učinke zla v 
svetu. Težje pa opazimo dobroto in ljubezen, 
ki nas obdajata po zaslugi svetnikov med na-
mi, ki svoje molitve in žrtve vsak dan združuje-
jo z Gospodovo daritvijo. Zlo premagaš vsakič, 
kadar v molitvi poklekneš pred Bogom; vsakič, 
ko nekomu odpustiš; vsakič, ko narediš nekaj 
iz ljubezni. Spovednik mi je vedno znova rekel: 
»Če se spreobrneš, bo na svetu en zločinec 
manj!« 



19. september 
JANUARIJ 

 

Neapeljčani častijo sv. Januarija kot svo-
jega posebnega zaščitnika, ki jih je reševal 
pred lakotami, vojsko in kugo, predvsem pa 
pred grozečo lavo Vezuva. Ob izbruhih tega 
ognjenika so v procesiji nosili svetnikove 
ostanke in bili prepričani, da so bili rešeni 
vsega hudega na njegovo priprošnjo. Še 
danes se vsako leto na njegov trojni praznik 
zberejo v stolnici, molijo in pojejo. Na glavni 
oltar prinesejo glavo sv. Januarija, shranje-
no v dragoceni skrinjici, in monštranco z 
dvema stekleničkama njegove krvi. Temni-
kasta strjena kri postane za nekaj časa te-
koča, nato pa se spet strdi. ‘Čudež svetega 
Januarija’ je še do danes nepojasnjen. Ži-
vljenje in mučeništvo svetega Januarija sta 
prepletena z legendarnim izročilom. Rodil 
se je verjetno v Neaplju sredi tretjega stole-
tja v ugledni plemiški družini. Postal je du-
hovnik in zaradi krepostnega življenja in te-
meljite izobrazbe kmalu tudi škof v mestu 
Benevent severovzhodno od Neaplja. Med 
Dioklecijanovim preganjanjem so zaprli nje-
govega prijatelja sv. Sozija ter druga dva di-
akona in nekaj kristjanov. Beneventski škof 
Januarij se je odpravil v Neapelj, kjer mu je 
uspelo skrivaj priti v ječo, da je tam zaprte 
kristjane tolažil in spodbujal k srčnosti. Ob 
nekem takem obisku so ga prijeli in peljali 
pred cesarskega namestnika Timoteja. Ker 
ga ta ni mogel pripraviti do tega, da bi zatajil 
vero, ga je dal grozovito mučiti, po mučenju 
pa ga je skupaj z drugimi kristjani prepustil 
zverem v amfiteatru, ki pa jih niso raztrgale. 
Cesarski namestnik jih je tedaj dal obglaviti. 
To se je zgodilo 19. septembra leta 304. 
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Zlo premagaš vsakič, kadar v molitvi poklekneš 
pred Bogom; vsakič, ko nekomu odpustiš; vsakič, 
ko narediš nekaj iz ljubezni. Spovednik mi je ve-
dno znova rekel: »Če se spreobrneš, bo na svetu 
en zločinec manj!« 
   Najpomembnejši sad vztrajne molitve je spreo-
brnjenje srca, ki razodeva moč Kristusovega križa 
v naši zgodovini. Molitev ni kovanec, ki ga vržeš v 
avtomat in iz njega takoj pade neka milost. Zato 
se ne smemo naveličati moliti, če ne vidimo  takoj-
šnjih sadov. Moliti moramo v prepričanju, da nam 
bo Bog vse dobro, za kar ga prosimo, podelil ob 
pravem času in na pravi način. 

Po:  R. Vinerba, Bog – Sto in eno vprašanje o Bogu 
 

Tretja nedelja v septembru je v slovenski Cerkvi 
že tradicionalno posvečena našim svetniškim 
kandidatom. 
Svetništvo je pot majhnih vsakdanjih korakov, s 
katerimi so mnogi naredili velike stvari. Tudi za 
nas velja, da nas k velikim stvarem vodi »mala 
pot«, kot bi rekla sv. Terezija Deteta Jezusa. 
Na tej poti pa so nam lahko zgled in priprošnjiki 
naši nekdanji in sedanji sopotniki, ki so svoje 
korake že usmerili v nebeško kraljestvo. 
 Nedelja svetniških kandidatov nas vsako leto 
vabi, da bi te kandidate bolj spoznali, se jim pri-
poročali in molili, da bi nam bi bili čimprej po-
stavljeni za svetilnike na življenjski poti. Njihov 
zgled nas vabi, da dvignemo pogled od minljivih 
zemeljskih stvari k Bogu.  
In kaj je pravzaprav tisto, kar dela svetnike res 
posebne: najprej njihova globoka in neomajna 
vera, potem njihovo trdno upanje, ob njima pa 
goreča ljubezen do Boga, ki se posebej kaže v 
ljubezni do soljudi.  

Povzeto po: T. Mohar 

 

Predvsem te prosim: prosíte, molíte,  
posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi.  

To je namreč dobro in po volji Bogu,  
našemu odrešeniku, ki hoče,  

da bi se vsi ljudje rešili  
in prišli do spoznanja resnice.   

(1 Tim 2,1.3–4) 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
VLAK – »Ati, ali veš, kateri vlak ima največjo 
zamudo?« vpraša Luka očeta. »Nimam poj-
ma, sinko.« – »Tisti, ki si mi ga obljubil za 
rojstni dan.« 

 


