
 

 
 

Tisti čas je Jezus  

na poti v Jeruzalem  

šel skozi mesta in vasi in učil. 

Tedaj mu je nekdo rekel:  

»Gospod, ali je malo teh,  

ki se bodo rešili?«  

On pa jim je dejal:  

»Prizadevajte si,  

da vstopite skozi ozka vrata, 

 kajti povem vam:  

veliko jih bo želelo vstopiti,  

pa ne bodo mogli.  

Ko bo hišni gospodar vstal in 

vrata zaprl, boste ostali zunaj. 

Začeli boste trkati na vrata  

in govoriti:  

»Gospod, odpri nam!«  

Pa vam bo odvrnil:  

»Ne vem, od kod ste.«  
 

(Lk 12,51–53) 
 

 

VSTOPIMO SKOZI OZKA VRATA 

 

   Današnji evangelij nas vabi k razmišljanju o zveličanju. 
Jezus se je vzpenjal iz Galileje proti mestu Jeruzalem in 
med potjo se mu je nekdo, kot pripoveduje evangelist Lu-
ka, približal in ga vprašal: 'Gospod, je malo teh, ki se bo-
do zveličali?' Jezus ni odgovoril naravnost na vprašanje, 
saj ni pomembno koliko se jih bo zveličalo, ampak je po-
membno, katera pot vodi v zveličanje. Jezus je zato na 
vprašanje odgovoril z besedami: 'Prizadevajte si, da vsto-
pite skozi ozka vrata, kajti povem vam: Veliko jih bo želelo 
vstopiti, pa ne bodo mogli.' Kaj je Jezus hotel reči? Katera 
so vrata, skozi katera moramo vstopiti? In še, zakaj Jezus 
govori o 'ozkih vratih'?  

   Podoba vrat se v evangeliju večkrat pojavi in nam prikli-
če vrata hiše, domače ognjišče, kjer najdemo varnost, lju-
bezen, toplino. Jezus nam pravi, da so tudi vrata, skozi 
katera se vstopi v Božjo družino, v toplino Božje hiše, v 
občestvo z Njim. Ta vrata je Jezus sam. On je vrata. On 
je prehod za zveličanje. On nas vodi k Očetu. In vrata – 
Jezus – niso nikoli zaprta! Brez razlike, brez izključevanja, 
brez privilegijev so vedno in za vse odprta. Saj, kot veste, 
Jezus nikogar ne izključuje. Kdo med vami bi mi morda 
rekel: 'Jaz sem zagotovo izključen, saj sem velik grešnik. 
Storil sem toliko grdega v življenju'. Ne, nisi izključen! 
Ravno zaradi tega si njegov ljubljenec, saj Jezus daje 
prednost grešniku, vedno, da bi mu odpustil, ga ljubil. Je-
zus te čaka, da te objame, da ti odpusti. Ne boj se! Čaka 
te. Premakni se, pogumno vstopi skozi njegova vrata. Vsi 
smo povabljeni, da vstopimo skozi ta vrata, da vstopimo 
skozi vrata vere, da vstopimo v njegovo življenje in da omogočimo, da vstopi v naše življenje, 
ga preoblikuje, prenovi ter podari polno in dolgotrajno veselje.   

   Dandanes gremo mimo številnih vrat, ki nas vabijo vstopiti ter nam obljubljajo srečo, za kate-
ro ugotovimo, da je kratkotrajna, se sama izčrpa in nima prihodnosti. Ne bojmo se prestopiti 
vrat vere v Jezusa, mu pustiti vedno bolj vstopiti v naše življenje, da bomo izšli iz naših sebič-
nosti, zaprtosti, iz naše neobčutljivosti do drugih in bo Jezus razsvetlil naše življenje.  

Po: E. Mozetič
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Svete maše: 

21. NEDELJA 

MED LETOM 

                       21.8. 
Sv. Pij X., papež 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +gospod Janez Premrl, zadušna, dar. župnija 

10,30 V čast sv. Heleni za vse župljane obeh župnij 

17h Srečanje starejših, bolnih in invalidov, dar. Karitas 

Ponedeljek      22.8. 
Devica Marija Kraljica 

Palčje 20h +Ivan Česnik, Palčje 49, obletna 

Torek              .23.8 

Sv.Roza iz Lime, redov. 
Klenik 20h +Ida Smerdel, Klenik 75, osmina 

Sreda             24.8. 

Sv.Jernej, apostol 
Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           25.8. 
Sv.Ludvik IX., kralj 

Juršče 

Zagorje 
18,30 +Miroslav Žužek, Juršče 92, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                26.8. 

Sv. Zeferin, papež Zagorje 20h +starši Rebec, Palčje 9 

Sobota              27.8. 
Sv. Monika, zak. žena 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +Francka in Janez Šabec, Zagorje 99, obletna 

22. NEDELJA 

MED LETOM 

                       28.8. 
Sv.Avguštin, škof, c.u. 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Trnje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Zorko Tomažič, Trnje 97, obletna, dar. Nada, 

 +i Štrukelj, Trnje 101, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h Križev pot na Sveto Trojico 

 

- SREČANJE ZA STAREJŠE, BOLNIKE IN INVALIDE S SV.MAŠO je v Zagorju 
danes ob 17h. Pol ure pred mašo in med mašo bo priložnost za sv. spoved (spo-
vedoval bo g. Zdenko iz Košane). Med mašo bo možnost prejema sv. bolniškega 
maziljenja, pred njim pa opravimo spoved. 
- PRVI SESTANEK za vse starše bo v petek, 26. avgusta ob 17h v župnijski 
cerkvi v Trnju 
in v petek, 2. septembra ob 17h v župnijski cerkvi v Zagorju. 
Na obeh krajih bo takrat tudi vpis prvošolcev h katehezi - veruku. 
Prosim, da se vsaj eden od staršev udeleži sestanka. Če se kdo ne more 
udeležiti v lastni župniji, se lahko udeleži v soupravljani župniji. 
- Če kdo ni prebral ali si ni zapomnil URNIKA katehez (verouka) v Zagorju, 
ga še enkrat objavljam: 
 
 
 
 
 
 
Urnik za Trnje bo objavljen pozneje. 
Prosim vse, da uredite obšolske dejavnosti tako, da se kateheze – verouk no bo 
prekrival z drugimi dejavnostmi otrok. 
- DAN SPOMINA NA ŽRTVE VSEH TOTALITARNIH REŽIMOV je v torek, 23.8. 
Molimo zanje da bi našle svoj pravi mir pri Gospodu, ki je Oče vseh žrtev. 

3. razred ponedeljek 15h 

1. razred torek 15h 

2. razred torek 16h 

4. in 5. razred četrtek 15,30 

6. razred četrtek 16,15 

7. – 9. razred četrtek 17,05 



 
 

- SV. JERNEJ ali NATANAEL, apostol, goduje v sredo. 
- PRAZNOVANJE 750-LETNICE prve znane omembe Župnije Ilirska Bistrica 
bo v soboto, 27. 8. 2022 ob 17h v župnijski cerkvi sv. Petra v Trnovem.  
Slovesno sv. mašo bo vodil g. škof msgr. Jurij Bizjak. Vabljeni! 
- NA KRIŽEV POT na SVETO TROJICO se bodo v nedeljo, 28.8. ob 15h podali 
možje, ki so klesali napise na posamezne postaje križevega pota. Pri molitvi kri-
ževega pota se jim lahko pridružite. 
- SREČANJE ZA STAREJŠE, BOLNIKE IN INVALIDE S SV.MAŠO bo v Trnju 
čez 14 dni, v nedeljo, 4.9. ob 17h.  
 

ODGOVORNOST ZBLIŽUJE 

 

   Odgovornost se zdi nekaj naporne-

ga, dušečega in dolgočasnega, kajne? 

Nekaj, kar so iznašli odrasli in skušajo 

vsiliti mladim, nekaj, kar te ovira pri 

uživanju življenja, nekaj, čemur se je 

treba izogibati skozi vse šolsko leto, 

še posebej pa poleti. Odgovornost za-

se, za drugega in ne nazadnje za od-

nos. Odgovornost med fantom in de-

kletom, možem in ženo. 

Odnosi, ki jih imaš danes s svojimi 

starši, prijatelji, učitelji hočeš-nočeš 

nakazujejo, kako ravnaš (boš ravnal) v 

ljubezenskem odnosu. Če za svoje 

slabo razpoloženje kriviš svojo sestro 

ali profesorico kemije, pospravljanje 

sobe prepuščaš mami in večkrat po ti-

hem pričakuješ, da te bo prijatelj po-

klical, zvečer pa jezen in razočaran 

odhajaš spat, boš tako (nehote) ravnal 

tudi v odnosu fant-punca, mož-žena. 

Vsi se strinjamo, da to ni niti dobro 

niti koristno, kajne? A se kljub temu 

dogaja in se za nameček zdi celo 

normalno. Zakaj?  

   Ne samo mladi, tudi mnogi odrasli 

so se privadili živeti lagodno (stro-

kovno bi rekli, da so to naši vzorci). 

In tako v vsakem, še posebej pa v in-

timnem odnosu: odgovornost za naše 

razpoloženje prelagamo na drugega, 

drugemu prepuščamo skrb za našo 

lastnino, od drugega naivno pričaku-

jemo to in ono, ne da bi vprašali in 

preverili, ali je možno … 

   Naštete reči so za vsak odnos, pose-

bej pa za ljubezenski med dvema, iz-

jemno rušilne. Od tega, da se, pa če-

prav se tega velikokrat sploh ne zave-

daš, preleviš v neodgovornega mami-

nega sinčka ali očkovo punčko, seve-

da imaš neko korist. Živiš lagodno ži-

vljenje, v katerem za lastno srečo in 

zadovoljstvo ni potrebno migniti niti z 

mezincem, saj so za vse krivi – torej 

odgovorni – drugi. Šele ko boš lago-

dnemu življenju rekel ne in se odločil, 

da prevzameš odgovornost, boš lahko 

zgradil zadovoljen, miren, trden in 

osrečujoč ljubezenski odnos. Odgo-

vorno ravnanje te odpira za pravo bli-

žino, po kateri hrepenimo vsi, zato je 

vredno zavihati rokave. 

   Na odgovornost včasih gledamo tu-

di preveč na široko. Zdi se nam, da 

smo odgovorni za vse in vsakogar in 

nič čudnega ni, če se nam to zdi mno-

go pretežko. Saj tudi je! S tem si na-

lagamo stvari, ki si jih v resnici sploh 

ne želimo, drugim urejamo njihova 

življenja in jim delimo pametne na-

svete, pa čeprav nas niso prosili zanje. 

Tarejo nas skrbi – za druge, seveda, 

pretirano se obremenjujemo, kaj bodo 
 



25. avgust 
LUDVIK IX. 

 

Kralj Ludvik je vladal v Franciji kot deveti 
tega imena celih 44 let (od 1226 do 1270). 
Vodil je dve križarski vojni proti musliman-
skim Saracenom: leta 1248 v Sveto deželo, 
leta 1270 pa v Tunis in tam ga je čakala 
smrt. Sicer je bil blag in ljudomil vladar, 
vendar je znal biti kar se da odločen, ko je 
bilo treba braniti pravico in resnico. Bil je 
pobožen in spokoren kot menih, vendar pa 
tudi v tem ni nikoli pretiraval, da bi trpel nje-
gov ugled vladarja. Kot najvišji razsodnik v 
svoji državi je sodstvo prenovil tako, da je 
bilo edino merilo pravičnost. S svojimi deja-
nji je tudi kot vladar izpolnjeval Jezusovo 
zapoved ljubezni do bližnjega. Dajal je stre-
ho, hrano in obleko potrebnim, obiskoval je 
bolnike in jim stregel. Ustanovil je številne 
bolnišnice, sirotišča in zavetišča ter vrsto 
benediktinskih samostanov. Načelo krščan-
ske pravičnosti ga je vodilo tudi v njegovih 
odnosih do drugih držav in mu pridobilo 
ugled razsodnika v meddržavnih sporih. Od-
ločal je popolnoma nepristransko, četudi so 
bile prizadete njegove koristi. Kot vojak je bil 
‘vitez brez graje’: pošten, plemenit, bojevnik 
za resnico in pravico. Bil je čist v svojih že-
ljah, zatiral je v sebi tista nagnjenja, ki člo-
veka silijo v nizkotnost in blato. Kot zakonski 
mož in oče je najzvesteje izpolnjeval Božje 
zapovedi. 
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rekli, mislili … Takšno breme je mnogo 

pretežko za enega samega človeka, se ti 

ne zdi? To je podobno, kot bi hotel po-

spraviti in urediti hiše vseh svojih prijate-

ljev in sorodnikov. Dobra novica je ta, da 

to ni niti najmanj potrebno. V resnici si 

odgovoren predvsem zase. Za svoj vrti-

ček. Za svoje življenje. Potem lahko pri-

de na vrsto dvojina … in nato tudi mno-

žina.  
Po: Rad te/se imam 

 

Gospod nam ponuja toliko priložnosti, da 

nas reši, da bi lahko vstopili skozi vrata 

zveličanja. Ta vrata so priložnost, ki je ni 

dobro zapraviti. Zagrabiti moramo pri-

ložnosti zveličanja. Saj bo ob nekem tre-

nutku 'hišni gospodar vstal in vrata zaprl', 

kakor nas na to spominja evangelij. Toda 

če je Bog dober in nas ima rad, zakaj to-

rej zapre, bo zaprl vrata? Zato ker naše 

življenje ni video igrica ali telenovela. 

Naše življenje je nekaj resnega in cilj, ki 

ga moramo doseči, torej večno zveličanje, 

je zelo pomemben. 

Devico Marijo - Vrata nebeška, prosimo, 

naj nam pomaga zagrabiti priložnosti, ki 

nam jih Gospod ponuja, da bi prestopili 

vrata vere in vstopili na širno pot, ki je 

pot zveličanja in je sposobna sprejeti vse 

tiste, ki pustijo, da jih zajame Ljubezen. 

Ljubezen, ki rešuje, ljubezen, ki je že na 

zemlji vir blaženosti tistim, ki v krotkosti, 

potrpežljivosti in pravičnosti pozabljajo 

nase in se podarjajo za druge.  
 

Boga naj bi iskali in se morda  
do njega dotipali in ga našli,  

saj ni daleč od nikogar izmed nas. 
(Apd 17,27) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

NA CARINI – Carinik: »Alkohol, ci-
garete, droge?« - Potnik: »A krom-
pir tudi prodajate?« 
 

Če kdo pravi »Ljubim Boga!«,  
a sovraži svojega brata, je lažnik. 

Kdor namreč ne ljubi svojega brata,  
ki ga vidi, ne more ljubiti Boga,  

ki ga ne vidi. 
(1 Jn 4,20) 

 


