
 

 
 

Ko je Jezus nekoč  

na samem molil,  

so bili z njim učenci;  

in vprašal jih je: 

 »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« 

Odgovorili so: »Janez Krstnik,  

drugi: Elija, spet drugi pa,  

da je vstal eden  

od starodavnih prerokov.«  

Nato jim je rekel:  

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 

Peter je odgovóril:  

»Božji Maziljenec.«  
 

(Lk 9,18–20) 
 

 

KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM 

Zanimivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje 
pravijo, kdo sem? Petrov odgovor, da je Božji mazi-
ljenec, pojasni z razlago, da bo Sin človekov zavr-
žen in umorjen. Torej je z odgovorom, kdo je on, naj-
tesneje povezano njegovo trpljenje. Še več. Kdor ga 
bo hotel spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato 
pravi: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi 
in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« Križ 
je najpomembnejše znamenje Božjega sina, pa tudi 
vseh njegovih učencev. Nam je to res tako jasno? 
Zdi se, da smo Jezusovo trpljenje ločili od njegovega 
življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k njegove-
mu sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za 
Jezusa ni začel na veliki četrtek, ampak z njegovim 
rojstvom! 
Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka 
našega oznanjevanja. Ne 'paše' nam, da sta hoja za 
Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno po-
vezana s trpljenjem. Zato smo križ pribili na stene in 
ga razumemo kot neposrečen konec Jezusovega 
življenja. V naših glavah in v našem oznanjevanju 
bomo morali to spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno človekovo življenje povezano s 
križem. Zakaj tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok bi čokolade raje ne delil z 
drugimi, pa če hoče biti resnično človek, se mora tega naučiti. Vsi bi pogosto raje poči-
vali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti križ odpovedi. Radi bi, da bi se kaj nare-
dilo samo, a moramo pljuniti v roke in spet smo pri križu. Beg pred križem se vsepov-
sod odraža kot lenoba in lagodje. To ni življenje resničnega kristjana! In prav tega je 
danes vsepovsod polno. Ko pa govorimo o zavzetem vztrajanju v resnici in ljubezni, 
bomo doživljali nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo tisti, ki hoče iti za Jezu-
som, trpel enako nasprotovanje kot on.  
Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi življenje najti: 
Če bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir. 

Po: E. Mozetič 
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Svete maše: 

12. NEDELJA 

MED LETOM 

                      19.6. 
Sv.Nazarij,  

koprski škof 

 
Trnje 
 

Zagorje 
 

  8,30 +Alojz Perenič, Klenik 20, obletna 
 +Franka Rotar, Klenik 3, obletna 
PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA 

Četrtek           23.6. 
ROJSTVI 

JANEZA KRSTNIKA 

 

Zagorje 
 

20h Molitvena ura za domovino  

Sobota             25.6. 
Svetogorska Mati Bož 

Šilentab. 12h Maša za domovino 

13. NEDELJA 

MED LETOM 

                      26.6. 
Sv.Ciril Aleksandr.c.u. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i starši Bergoč, dar. Klenik 38 (g. L. Milharčič) 

10,30 Za vse župljane obeh župnij (g. B. Sakskida) 

Četrtek           30.6. 
Prvi muč .rimske cer. 

Zagorje 20h +Vida in Franc Marinčič, Zagorje 94, obl.  

1. Petek             1.7. 
Sv. Estera, sp. žena 

Trnje 

Zagorje 
18,30 +Silva in Tone Kapelj, Klenik 23, obletna 

20h +i Dekleva, Zagorje 26, obletna 

1. Sobota             2.7. 
Sv.Janez F. Regis,duh 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +i starši Želje in Silvo ter Milena, Zagorje 17, obl. 

14. NEDELJA 

MED LETOM 

                      3.7. 
Sv. Tomaž, apostol 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marija Smrdelj, Trnje 23, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

- SVETOVNO SREČANJE DRUŽIN z naslovom Družinska ljubezen: poklica-
nost in pot svetosti bo potekalo od srede, 22. do nedelje, 26. junija. Srečanja 
bodo po škofijah in v Rimu. Srečanje v Rimu spremljamo lahko tudi po medijih. 
Pri nas v koprski škofiji bo srečanje v soboto, 25. junija v Kopru pri svetem 
Marku. Srečanje se bo začelo z zbiranjem ob 16h, ob 16,30h molitvena ura za 
družine in ob 17h sveta maša, ki jo bo vodil g. škof Jurij Bizjak. Po maši bo 
sledilo še družabno srečanje!  
- DAN DRŽAVNOSTI je v soboto, 25.6. Sv. maša za domovino bo na Šilentabru 
ob 12h. Maševal bo g. Marjan iz Pivke. Vabljeni! 
- DEVETDNEVNICA ZA DOMOVINO na radiu Ognjišče poteka vsako jutro z moli-
tvijo rožnega venca v živo. Vabijo nas, da se jim pridružimo. Prav tako nas vabijo 
en dan k postu za domovino. Več lahko slišite na radiju Ognišče. 
- ŽUPNIJSKA OZNANILA so za dva tedna, ker se bom udeležil Radijskih počit-
nic. V nujnih primerih se obrnite v Pivko ali Knežak. Ker za praznik sv. Petra in 
Pavla ne bo doma maše, se je udeležite v Pivki ali Knežaku. 
- NABIRKA ZA PETROV NOVČIČ bo v nedeljo, 3. julija. Denar od te nabirke gre 
za papeževe dobrodelne namene. Priporočam! 
- SPRIČEVALA V TRNJU bomo razdelili danes po procesiji. Tisti, ki jih še niste 
vzeli v Zagorju, jih pridite iskat v zakristijo. 



 
 

- NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU z geslom: DOBRODOŠLI DOMA je 3. juli-
ja. O tem nas obvešča plakat na oglasni deski. Še več o raznih prireditvah ob tem 
dnevu lahko najdete na spletu: www.rafaelova-druzba.si 
- MAVRIČNI ZABAVNIK – POLETNA MAVRICA je že prišla. Naročniki si jo 
vzemite! 
- POROČILO s 5. redne seje ŽPS Trnje: 
Ob duhovni  poglobitvi smo razmišljali o svetem Jožefu, kot našem priprošnjiku. 
Izpostavili smo njegovo vero, zaupanje in pripravljenost slediti božjemu glasu, ka-
darkoli ga je slišal. – Ozrli smo se na pretekla praznovanja: Velika noč - veliko-
nočna procesija v Trnju lepo obiskana, šmarnice so bile v vseh cerkvah, v Trnju in 
Palčju so sodelovali tudi otroci; Prošnji dnevi – pogrešamo razlago pomena teh 
dni; Sveta Trojica – praznična maša je bila obogatena s sodelovanjem violinistke  
Ane Mezgec in Nejca Kluna, ki je igral na kontra bas. Obema se v imenu vse 
župnije zahvaljuje ŽPS Trnje. - Pogled naprej: Sv.Rešnje Telo in Kri - procesija 
bo, postavilo se bo tri kapelice; Zaključek veroučnega leta - podelitev spričeval bo 
v nedeljo 19.06.2022 po procesiji; Dan državnosti; Sv.Peter in Pavel - zaradi  od-
sotnosti župnika ne bo maše v župniji; Dopustniški dnevi – Sveta maša nima po-
čitnic in Bog ne odide na dopust, torej udeležujmo se maše in obiščimo cerkev 
tudi med počitnicami, tudi v kraju počitnikovanja; Poletna praznovanja – 5.8. je 
zaobljubljeni dan v Slavini,15.8. je praznik Marijinega  vnebovzetja; Romanja  -  
župnijsko  romanje je planirano v drugi polovici avgusta. Predlogi so bili podani za 
Ptujsko goro, Drežnico ali Idrijo (kjer je cerkev posvečena svetemu Jožefu). - Po-
ročilo Karitas: Obiski ostarelih  potekajo redno v hišah in stanovanjih. Iz naše 
dekanije sta predlagana dva otroka za počitnikovanje v Portorožu. -  ŽGS: Za za-
ščito oltarjev in uničenje lesnih črvov se bo v vseh cerkvah (Trnje, Klenik, Palčje.) 
uporabilo način  zaplinjevanja, v poletnih mesecih. Predračun je izdan in Precej-
šen del sredstev bo prispevala tudi občina Pivka. - Slučajnosti: Vabimo otroke, 
da se odločijo za ministriranje. Tovrstno sodelovanje pri maši je častna zanimiva 
in poučna služba, ponuja tudi možnost sodelovanja na raznih tekmovanjih, roma-
njih mladih in še in še. Pridi! 
 

Videti Jezusa v bližnjem 
 

Isto vprašanje, kot ga je Jezus zastavil 

svojim apostolom, meni papeže Franči-

šek, Jezus danes postavlja tudi vsem 

nam: Kaj pravite, kdo sem? Nanj naj bi 

odgovorili ne le teoretično, ampak z na-

šim življenjem, saj je vera življenje. 

Kot poudarja sveti oče: »Gre za to, da 

razumemo, kdo je Kristus za nas: ali je 

on središče našega življenja in cilj vsa-

kega našega delovanja v Cerkvi in dru-

žbi.«  

Pastorala v naših skupnostih naj bi si-

cer bila vedno odprta mnogim potreb-

nim, saj je ljubezen pot popolnosti. 

   Vendar pa nas vsa ta dela solidarnosti 

ne smejo odvrniti od stika z Gospodom, 

zatrjuje papež Frančišek: »Krščanska 

ljubezen ni preprosta filantropija, am-

pak je po eni strani videti bližnjega z 

Jezusovimi očmi in po drugi strani vide-

ti Jezusa v ubogem.« 
   Drugačen odnos do ljudi pa lahko za-

vzamemo le v luči razumevanja besed 

apostola Pavla, ki v pismu Galačanom 

opozarja, kako bi nas že sam krst moral 

spremeniti. S krstom nas Jezus pritegne k 

sebi, zato moramo omogočiti, da nas ta 

tudi notranje oblikuje. Eno prvih znamenj



28. junij 
IRENEJ (HOTIMIR) LYONSKI 

 

Irenej je bil po rodu iz Male Azije. Najbrž 
je bil doma iz mesta Smirne, ker v nekem 
svojem pismu omenja, da je ‘kot otrok’ po-
slušal tamkajšnjega škofa sv. Polikarpa. Ta 
je umrl kot mučenec leta 155, zato sklepa-
mo, da se je Irenej rodil med letoma 130–
140. Že v mladosti se je spreobrnil h kr-
ščanstvu in se v veri temeljito izobrazil, kar 
dokazujejo njegovi kasnejši spisi. Tiste čase 
je cvetela trgovina med Malo Azijo in Galijo, 
sedanjo Francijo, kar je pospeševalo tudi 
misijonsko sodelovanje. Misijonarji iz Male 
Azije so hodili oznanjevat evangelij na Za-
hod in med njimi je bil tudi mladi Irenej, ki se 
je nekaj časa mudil v Rimu, od tam pa je 
odpotoval v južno Galijo. Okoli leta 160 ga 
že najdemo v Lugdunu ob reki Ron. Najprej 
je deloval kot duhovnik, kasneje, po muče-
niški smrti škofa Protina (leta 177) pa je po-
stal njegov naslednik na škofovskem sede-
žu. Bogoslužni in oznanjevalni jezik cerkve-
nega občestva v tem galskem mestu je bila 
grščina. V tem jeziku je Irenej tudi pisal. 
Njegovo največje in najpomembnejše delo 
nosi naslov Zoper herezije (krive vere) in 
obsega pet knjig. Sodobniki svetega Ireneja 
so hvaležno sprejemali modrost njegovih 
knjig, niso pa zapisovali podatkov o tem ve-
likem škofu. Tako ni nikjer zapisano niti leto 
smrti in niti dejstvo, ali je res umrl kot muče-
nec, kar naj bi se zgodilo leta 202. 
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Jezusovega duha v nas je torej drugačen od-

nos do ljudi. Na vse namreč moramo gledati 

z očmi Jezusa, ki hoče odrešiti vse. Kot Božji 

otroci smo z vsemi ljudmi – med seboj bratje. 

Bog nas v Jezusu tako vse ljubi in rešuje.   
 

Po: M. Debevc 
 

21. junij 
ALOJZIJ GONZAGA 

 

Izšel je iz plemiške družine Gonzaga, rodil pa 
se je 9. marca 1568 na gradu Castiglione blizu 
Gardskega jezera. Vsi so se bali, da novorojen-
ček ne bo preživel, tudi za mater so izgubili 
upanje. Otroka so krstili v sili na ime Aluigi 
(Alojzij).  Preživela sta oba. Pobožna mati je 
otroka zgodaj naučila ‘umetnosti molitve’ in do-
brote do revežev. Oče pa ga je že v nežni otro-
ški dobi začel uriti v vojaških spretnostih, ker ga 
je določil za dediča mejne grofije. Vzel ga je s 
seboj v vojaški tabor, kjer je bilo okolje vse prej 
kot zdravo za otroško dušo. Na srečo tam ni 
ostal dolgo. Vrnil se je k materi in ob njej začel 
misliti na to, da bi svoje življenje posvetil Bogu. 
Oče je svoja sinova Alojzija in Rudolfa poslal na 
medičejski dvor v Firence, da bi se izobrazila v 
svetnih  vedah. Med bivanjem v tem mestu je 
Alojzij pred podobo Marijinega oznanjenja na-
redil zaobljubo čistosti za vse življenje; v povra-
čilo je od nje prejel milost, da  nikoli ni čutil 
skušnjave zoper čistost, kot je sam povedal. Ko 
mu je bilo dvanajst let, si je izbral geslo »Kaj je 
to za večnost« in v luči tega gesla je vse preso-
jal. Skoraj dve leti je skupaj s starši in z bratom 
preživel na španskem dvoru. Tam je živo začu-
til, da ga Bog kliče k jezuitom. 25. novembra 
1585 je sedemnajstletni Alojzij vstopil v jezuitski 
noviciat v Rimu. V Družbi Jezusovi je preživel 
šest let in ves čas je bil vsem vrstnikom pa tudi 
starejšim članom reda vzor pobožnosti in zve-
stobe redovnim pravilom. V letih 1590 in 1591 
je stregel kužnim bolnikom in se tudi sam oku-
žil. Umrl je v noči med 20. in 21. junijem 1591, 
star komaj triindvajset let. 
 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
STRUP –  »Luka, povej mi formulo za žve-
pleno kislino.« – »Učiteljica nikakor se ne 
spomnim, a mam jo na koncu jezika.« – 
»Takoj jo izpljuni, ker je zelo strupena.« 
 

POMOČ – Simpatična blondinka se je uta-
pljala in se z zadnjimi močmi še držala nad 
gladino. Reši jo postaven mladenič. Ona se 
mu potem zahvaljuje in vpraša: »Ali si imel 
veliko težav, da si me potegnil iz vode?« – 
Fant: »Več težav sem imel, da sem odgnal 
ostale tri, ki so te tudi hoteli rešiti.« 

 


