
 

 
 

In povedal je tole priliko: 

»Nekdo je imel v svojem  

vinogradu zasajeno smokvo. 

Prišel je iskat sad na njej, 

pa ga ni našel.  

Rekel je  

svojemu vinogradniku:  

›Glej, tri leta je že,  

kar hodim iskat sad  

na tej smokvi,  

pa ga ne najdem.  

Posekaj jo, 

 čemú izčrpava zemljo?‹ 

Ta pa mu je odgovóril:  

›Gospod, pústi jo še letos, 

da jo okopljem in ji pognojim. 

Morda bo napósled  

obrodila sad;  

če pa ne, jo boš posekal.‹« 
 

(Lk 13,6–9) 
 

 

VSAKEMU BO POVRNJENO PO NJEGOVIH DELIH 
 

   Poznamo najrazličnejše vrste in sorte sadnega dre-
vja: ene so primerne za takšna tla in takšno podnebje, 
druge za drugačno; nekatera drevesa rodijo več sa-
dov, druga manj, a bolj žlahtne. Pameten gospodar bo 
zasadil tako drevje, ki ga bo razveselilo s sadovi, če 
ga bo primerno obdeloval in negoval. Gospodar iz da-
našnjega evangelija je upravičeno nejevoljen, ko že 
tretje leto ogleduje smokvo, pa na njej ne najde sadu. 
Oskrbniku vinograda naroči, naj to nerodovitno drevo 
poseka, da ne bo več izrabljalo zemlje in zajedalo 
drugih rodovitnih dreves. Vinogradnik prosi svojega 
strogega gospodarja, naj »da drevesu še eno mož-
nost«, naj počaka še eno leto. 
   Svojim rojakom, ki so ga poslušali, Jezus seveda ni 
imel namena dajati kmetijskih nasvetov. S podobami 
iz njihovega vsakdanjega življenja, ki so jih dobro ra-
zumeli, jim je hotel približati nadnaravne resnice. Po-
doba nerodovitne smokve mu pomaga, da jih opomni 
na vero, ki se ne izgublja v jalovem izpolnjevanju za-
povedi in predpisov, temveč  rodi sadove dobrote in 
ljubezni. 
   Prilika je tudi za nas opomin k pokori, k spreobrnitvi. 
Razlagalci Svetega pisma pravijo, da je evangeljski 
strogi gospodar vinograda Bog Oče, ki dobro plačuje 
in hudo kaznuje in povrne vsakemu po njegovih delih, 
kar je čisto pravično. Oskrbnik vinograda pa je naš 
Odrešenik. On zagovarja nerodovitno drevo, kar smo 
mi, ki nas je odrešil s svojo dragoceno krvjo. A ne 
smemo pozabiti, da nas bo Jezus zagovarjal samo 

tedaj, če bomo svojo nerodovitnost (grešnost) začutili in tudi priznali, in se ne bomo delali do-
brih in pravičnih kot farizeji. S svoje vzvišene prižnice pravičnosti so ti učili, da Bog grešnike 
kaznuje že na tem svetu. Iz tega učenja so izhajala vprašanja, ki so jih Jezusu zastavljali po-
slušalci glede tistih, ki so umrli v raznih nesrečah. Jezusov nauk je: tudi tisti, ki ga v življenju ne 
zadene kakšno hujše trpljenje, je pred Bogom dolžnik. Če se ne spreobrne, ga bo zadela ka-
zen: po smrti bo Božja pravičnost zahtevala popolno poravnavo računov. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

3. POSTNA 

NEDELJA 
                       20.3 

Sv.Martin iz Brage,šk. 

Trnje 

Zagorje 
Palčje 

Sv.Trojica 
Zagorje 

9h +Neda Polh, Klenik 84, 2. obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
14h +Zorka Česnik, Palčje 71, pogrebna  
15h Križev pot na Sveto Trojico 

15h Križev pot 

Ponedeljek      21.3. 
Sv.Serapion, šk. muč. 

Palčje 18h Za žive in pokojne Palčje 23 – Križev pot 

Torek              22.3. 
Sv, Lea, spokornica 

Klenike 17,30 +Stanislav Polh, Klenik 37, osmina – Križev pot 

Sreda             23.3. 
Sv.Rebeka, redovnica 

Brdo 18h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12 

Četrtek           24.3. 
Sv.Katarina Švedska 

Zagorje 18h +Milan Kristan, Zagorje 124 

+Janez Fatur, Zagorje 22, obletna – Križ.pot za duhov.  

Petek               25.3. 

Gospodovo oznanj. 
Trnje 

Zagorje 

17h +Franc Rebec, Trnje 73, obletna 

18,30 +Maks in Karlina Škrlj in +Aljoša, Dr.7, obletna 

Sobota             26.3. 
Sv. Evgenija, mučen. 

Zagorje 
17,30 Spoved 

18h +Jožef Kljun, Zagorje 71, 30. dan 

PREHOD NA POLETNI ČAS – kazalce na urah pomaknemo za eno uro naprej! 

4. POSTNA 

SREDPOSTNA 

NEDELJA 
                        27.3. 

Sv-Peregrin, redovn. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

Zagorje 

  8,30 Križev pot 
  9h +Jakob Blažek, Trnje 31, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Zorka Česnik, Palčje 71, osmina 

16h Družinski Križev pot na Šilentabor 
- S sobote na nedeljo preidemo na poletni čas. 
- SESTANEK ZA VSE STARŠE PRVOOBHAJANCEV Trnja in Zagorja bo v to-
rek, 22.3. ob 18,30 v Mežnariji v Trnju. Lepo vabljeni! 
- 1. OBLETNICA SMRTI g. škofa METODA PIRIHA bo v sredo, 23.3. ob 10h v 
koprski stolnici. Kdor more, je vabljen k sv. maši v Koper. 
- TEDEN DRUŽINE: Med 19. in 25. marcem tradicionalno obhajamo Teden dru-
žine. Lani smo z 19. marcem, na praznik sv. Jožefa, vstopili v Leto družine, ki se 
bo zaključilo letos junija z 10. svetovnim srečanjem družin (SSD) v Rimu. Teden 
družine je zato letos pod istim geslom kot 10. SSD Družinska ljubezen: pokli-
canost in pot k svetosti. V tem kontekstu bomo uporabljali tudi logo, simbole in 
himno 10. SSD. 
Od 19. do 25. marca 2022 bomo lahko vsak dan od 20.00 do 20.20 ure preko 
spleta prisluhnili družinam iz vseh slovenskih škofij in večjim družinskim organi-
zacijam, ki delujejo v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter družinam, ki živijo v tujini. Vse 
družine so povabljene, da se pridružijo preko spleta (na zoom-u, če vtipkate v 
Googlu: Teden družine 2022) in prisluhnejo njihovim pričevanjem, kako dajejo 
prostor Bogu v svojem vsakdanjem življenju. Skupaj se povežimo v petju in moli-
tvi rožnega venca. Vsak dan bo škof posamezne škofije molil naprej desetko rož-
nega venca, družine pa bodo v to molitev vključile konkretne prošnje. Na koncu 
bo škof družinam podelil svoj blagoslov. 



 
 

- SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI je v petek, 
25.3., ko je tudi MATERINSKI DAN, ki je tudi zaključek Tedna družine. Sv.maša v 
Trnju bo ob 17h in v Zagorju ob 18,30. Lepo vabljeni otroci in starši k sv. maši, saj 
zdaj ni več tako strogih omejitev za obisk sv.maše. Potrebno je le ob vhodu v cer-
kev razkuževanje rok in maska. 
 

POGOJ ZA USPEH JE SPREOBRNJENJE 
 

Jezus nam v današnjem evangelijskem 

odlomku pojasni tudi, kako naj preso-

jamo zgodovinska dejstva. Ljudje mu 

pripovedujejo o poslednjih novostih, 

političnih katastrofah in udarcih usode, 

ki so nerazumljivi. O tem, kako Pilat 

umori Galilejce, ki so ravnokar hoteli 

darovati. In stolp v Siloi se je zrušil ter 

pri tem pobil osemnajst ljudi. Jezus v 

obeh primerih odgovarja podobno: 

»Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji 

grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so 

to pretrpeli? Nikakor, vam pravim. A če 

se ne spreobrnete, boste vsi enako po-

končani« (Lk 13,2). Jezus se sicer loti 

teologije farizejev, ki vidi v vsaki nesre-

či kazen za grešnike. Vendar je ne potr-

di. Namesto da bi se spustil v teološko 

razpravo, zakaj se je tako zgodilo, 

usmeri svoj pogled na tiste, ki so mu to 

pripovedovali. Ne gre za druge, temveč 

za nas same. Če se ne spreobrnemo, 

bomo prav tako pokončani. Naše ži-

vljenje bo ponesrečeno, če ne bomo za-

čeli misliti drugače. Pri katastrofah naj 

ne postavljamo vprašanja zakaj, temveč 

jih razumimo kot zahtevo za nas. Zgodi 

se nam lahko enako, kot so doživele 

mnoge žrtve današnjega časa. Postavlja 

se vprašanje: Iz česa živimo? Kakšen 

smisel ima naše življenje? Nobenega 

jamstva nimamo, da bomo zdravi dose-

gli starost. Ni samo po sebi umevno, da 

naše življenje uspe. Pogoj, da bo naše 

življenje uspelo, je spreobrnjenje. Spre-

obrnjenje pomeni najprej ugotoviti, da 

sem se Bogu odtujil, da je moje mišlje-

nje o Bogu popačeno. In potem pomeni 

spreobrnjenje, da vidim svoje življenje 

v Božji luči, da po Bogu znam gledati v 

globino stvari in spoznavati Boga kot 

pravi cilj ter tisti temelj svojega življe-

nja, ki me nosi. Spreobrnjenje pa ni le 

videvanje in spoznavanje, temveč tudi 

odločanje. Odločim se živeti drugače, 

živeti tako, kakor to odgovarja Božji 

volji in moji naravi. 
Po: A. Grün, Jezus – Podoba človeka 

 

 

POSTNA SPOVED 
 

Kako pogosto grem k spovedi? Pravilo mi je jasno: kdor je storil težek greh, se mora 
spovedati in prej ne more pristopiti k obhajilu. Sicer pa velja: enkrat v letu, posebej 
pred veliko nočjo, naj bi vsak katoličan šel k spovedi, tudi če se ne zaveda nobenega 
smrtnega greha.  
In jaz, kako pogosto grem k spovedi jaz? Enkrat ali največ nekajkrat v letu. Mislim, da 
bi moral povečati številko. Ampak obstaja nekakšen hudiček, ki mi prekriža načrte … V 
teh postnih dneh prosim Jezusa naj mi pomaga narediti korak in prestopiti prag spove-
dnice. Zbližalo naju bo. Postni čas bo bolj poln, velika noč bolj doživeta! 

Po: Youcat - spoved 



26. marec 
EVGENIJA 

 

Njenega življenja nihče ni natanko popi-
sal, dasi so jo spisi in govorniki opevali kot 
»najlepšo lilijo španskega vrta«. S svojim 
vzornim življenjem in prepričljivo zgovornos-
tjo je rojake budila in spodbujala k bogoljub-
nosti in odločnemu nastopu v javnosti. Imela 
je tolikšen vpliv, da so muslimanske oblasti 
postale nestrpne, čeprav jim ni neposredno 
nasprotovala. Njena privlačna osebnost je 
predstavljala nevarnost za ugled islamske 
vere. Morala je v ječo, kjer se je kot angel 
varuh zavzela za nekega desetletnega deč-
ka, ki je bil ves obupan. Pod njenim vplivom 
se je tako opogumil, da je rad trpel za Kri-
stusa. Evgenijo so zaradi njenega vpliva na 
druge jetnike ločili. Uporabili so vse spo-
sobnosti, da bi jo prepričali, da je islam po-
polnejša vera kot pa krščanstvo. Kakšna 
pridobitev bi bila za gospodarje v deželi, če 
bi Evgenija prešla na njihovo stran! Tega 
seveda niso dosegli, dobili pa so priložnost, 
da so ji naprtili krivdo, ki je po islamskih za-
konih vredna smrtne obsodbe. Evgenija je 
odkrito povedala svoje mnenje o Mohamedu 
in o Koranu, zanje je bilo to sramotenje 
islamske vere. Po zakonu je bila tako obso-
jena na smrt z obglavljenjem. To je sprejela 
kot izredno Božjo milost in kot bližnjo pot v 
nebesa. 
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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj je bil Jezus skušan? Je sploh mogel 

biti resnično skušan? 
 

K Jezusovi pravi človečnosti spada mož-

nost, da je bil resnično skušan. V Jezusu 

Kristusu nimamo Odrešenika, »ki ne bi 

mogel sočustvovati z našimi slabostmi, 

marveč takega, ki je kakor mi preizku-

šan v vsem, vendar brez greha« (Heb 

4,15).  
(KKC 538–540, 567) 

 

   
 

Se lahko spovemo tudi, če nismo storili 

nobenega težkega greha? 
 

Spoved je velik dar ozdravljanja in glob-

lje povezanosti z Gospodom tudi tedaj, 

ko se nam v strogem pomenu ne bi bilo 

treba spovedati.  
(KKC 1458) 
 

V Taizèju, na katoliških shodih, na svetov-

nih dnevih mladih – povsod vidimo mlade, 

ki se v spovedi spravijo z Bogom. Kristjani, 

ki resno mislijo s hojo za Jezusom, iščejo 

veselje, ki prihaja od radikalno novega za-

četka z Bogom. Celo svetniki so hodili red-

no k spovedi, če je bilo možno. To so potre-

bovali, da bi rasli v ponižnosti in ljubezni ter 

da bi se jih do zadnjega kotička duše dotak-

nila Božja zdravilna svetloba. 
 Bog vse milosti,  

ki vas je po Kristusu Jezusu  
poklical v svojo večno slavo,  
vas bo po kratkem trpljenju  

sam izpopolnil, utrdil, okrepil  
in postavil na temelj. 

(1 Pt 5,10) 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

»Ne spomnim se točno kje, ampak vem, da 
sem gnezdo naredila ne eni od streh.« 

 


