
 

 
 

Ko je hodil ob Galilejskem jeze-

ru, je zagledal dva brata:  

Simona, ki se je imenoval Peter, 

in njegovega brata Andreja.  

Metala sta mrežo v jezero;  

bila sta namreč ribiča.  

Rekel jima je:  

»Hodíta za menoj in  

narédil vaju bom za ribiča ljudi.« 

Takoj sta pustila mreže  

in šla za njim.  

In ko je šel od tam naprej,  

je zagledal dva druga brata: 

Jakoba, Zebedêjevega sina,  

in njegovega brata Janeza,  

ki sta s svojim očetom 

Zebedêjem  

v čolnu popravljala mreže.  

Poklical ju je in onadva sta  

takoj pustila čoln in očeta  

ter šla za njim. 
 

(Mt 4,18–22) 
 

 

»SPREOBRNÍTE SE, 
PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO.« 

   Jezusova prednostna naloga je oznanjevanje. Jezus 
je v skladu z izvirnim pomenom besede predstavljen v 
drži glasnika, ki razglaša nekaj novega, ki posreduje pr-
vo oznanilo. Jezus ni tako kot Krstnik "glas vpijočega v 
puščavi", ampak je pravi glasnik, ki prinaša sporočilo tja, 
kjer so ljudje. Tam si išče poslušalcev in nekega dne bo 
rekel svojim učencem, naj gredo, danes pa to govori 
nam. 
   Oznanilo je isto, kot ga je oznanjal Krstnik, ki pa se je 
omejil na spreobrnite se in torej na predstavljanje kra-
ljestva kot prihoda za dokončno sodbo. Tudi Jezus za-
čenja s “Spreobrnite se!”, z besedo, ki je zelo globoka. 
Njen temeljni pomen je obrniti se naokrog, obrniti se na-
zaj, ker pot, po kateri hodijo, vodi daleč od kraljestva. 
Kraljestvo se je približalo, je tukaj, vendar ni tam, kamor 
gredo. Zato se morajo spreobrniti, se obrniti, če ga 
hočejo srečati, videti, narediti za svojega. 
   Kaj pa je to nebeško ali Božje kraljestvo? Beseda ne-
besa je Judom služila, da so se izognili izgovarjanju 
Božjega imena. Zaradi tega je bila ljuba Mateju, ki dobro 
ve, da je pridevnik nebeško ali Božje subjektni atribut in 
da je torej pomen celotnega izraza isti kot Bog kraljuje. 
To je dogodek, ki se v Jezusovem oznanjevanju samo 
ne približuje, ampak se je približal, je tukaj. Tam na-
mreč, kjer je nekdo, ki izpolnjuje Božjo voljo, ki izpolnju-
je vso pravičnost, tam je navzoče “Božje kraljestvo”. No, 
takšen je Jezus. Spreobrniti se torej pomeni srečati se z 
njim, sprejeti ga in vstopiti v občestvo z njim. 
   Vendar je sedaj potrebna primerjava med Jezusovim 
in Krstnikovim oznanilom. Jezus kraljestva ne vidi samo kot dogodek, ki sodi človeka, ampak 
kot zelo pozitivno in osvobajajočo resničnost. Kraljestvo ni samo dogodek, ampak je tudi dar, 
dediščina, nekaj, kar mora človek iskati z vsemi svojimi močmi, ker gre za največjo dobrino. Z 
Jezusom je kraljestvo resničnost, ki se je približala, je tukaj, vendar pa še vedno ostaja cilj, ki 
ga je treba doseči. 

Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju 
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Svete maše: 

3. NEDELJA 

MED LETOM 

                      22.1. 
Sv .Vincencij, diak. m. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Pepca Šajn, Trnje 67, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek     23.1. 
Zaroka Mar. in Jožefa 

Palčje 17,30 +Doroteja in Anton Pavlovič, Palčje 2, obletna 

Torek             24.1. 
Sv. Franč išek Saleški 

Klenik 17,30 +i Polh, Klenik 39 

Sreda            25.1. 
Spreobrnitev ap.Pavla 

Juršče 16h +Lucija Kalister, Juršče 46, dar. N.N. 

Četrtek          26.1. 
Sv.Timotej in Tit, škofa 

 

Zagorje 
18,15 +Marija Česnik, Zagorje 60, obletna 

Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

Krajša molitev pred Najsvetjšim za duhovne poklice  

Petek               27.1. 
Sv.Angela Merici, red. Zagorje 17,30 +Silvo Fatur, Lucija/Portorož, osmina 

Sobota             28.1. 
Sv.Tomaž Akvinski,c.u 

Zagorje 
17,30h Za žive in mrtve Štavar, Trnovo 

  +Janez Česnik, Zagorje 21, obletna 

. NEDELJA 

MED LETOM 

                      29.1. 
Sv. Konstancij, škof 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Boža Grlj, Klenik 86, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

- NEDELJO BOŽJE BESE praznujemo v Cerkvi danes. Na Škofijski gimnaziji 
v Vipavi bo ob 15.00 škofijsko srečanje prijateljev Božje besede, na katerem 
bo spregovoril dr. Alan Tedeško. Po njem sledi srečanje ob dobrotah, ki jih 
prinesejo udeleženci s seboj. Lepo povabljeni! 
- TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV se je prevagal v drugo polovico. 
V sredo je zaključek. Vztrajajmo v molitvi za edinost, saj je to Jezusova srčna želja. 
- SESTANEK MŽ KARITAS bo jutri, v ponedeljek ob 19h v župnišču v Zagorju. 
Vse članice lepo vabljene! 
- SESTANEK ŽGS Trnje bo v torek, 24.1. ob 18,30 v Trnju v Mežnariji.  
- SESTANEK ŽGS Zagorje bo v sredo, 25.1. ob 19h v župnišču. Vsi člani obeh 
ŽGS-jev lepo vabljeni! 
- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek, 26.1. ob 19h v župnišču. 
- SEJA ŽPS Trnje pa bo v petek, 27.1. ob 19h v Trnju v Mežnariji. Vsi člani obeh 
ŽPS-jev lepo vabljeni. Prejeli boste še vabila z dnevnim redom. 
- PRAZNIK SPREOBRNJENJA SV. PAVLA je v sredo. Temu dogodku je posve-
čena cerkev sv. Pavla na zagorskem pokopališču. Drskovčani so si ta praznik 
vzeli za svoj »shod«. 
- BIRMANSKE PRIPRAVE: S starši v Zagorju smo se dogovorili, da bodo pripra-
ve na birmo potekale vsako nedeljo: med mašo bodo prebrali po eno prošnjo, po 
maši pa bo še krajši nagovor namenjen prav birmancem. Vabljeni tudi starši! 
 
 



 
 

Da je BRANJE SVETEGA PISMA ko-

ristno za oblikovanje zrele osebnosti, je 

mnogim lažje reči, kot pa postati redni 

bralec. Da bi lahko to postali, vam lahko 

pomagajo te vzpodbude: 

 

1. Odločite se! Ne prižgite TV, dokler ni-

ste prebrali določenega odlomka iz Sve-

tega pisma. Gre za odločitev, da je Božja 

beseda pomembnejša od nadaljevanke. 

Ali pa se odločite, da boste nekaj prebra-

li vsako jutro, preden odidete v službo, 

ali pa preden ležete k večernemu počitku. 

Naredite branje Božje besede za priorite-

to. 

2. Kvaliteti branja dajte prednost; ne ko-

ličini (dolžini). Kot v športu, tudi tu velja, 

da je boljše malo in »kvalitetno« kakor 

pa nič. 

3. Boljše je, da poslušate, kot da berete. 

Na razpolago so številne tehnologije.  

Izberite eno izmed njih. 

4. Pridobite si novo navado, ki bo čut za 

Božjo besedo v vas še poglobila. Če ste 

brali zjutraj, poskusite to prenesti na 

večer, ali obratno. 

5. Menjajte kraj branja. Poskusite na 

klopi v parku ali med pavzo v službi, 

morda pri zajtrku, pri jutranji ali popol-

danski kavi … 

6. Izberite načrt branja. Nekatere reči 

lahko izpeljemo, če imamo družbo. Izbe-

rite si prijatelja, kot družina sedite sku-

paj, vprašajte sozakonca ali se pridružite 

skupini, ki bo brala Sveto pismo skupaj. 

7. Imejte vedno v torbi ali v žepu »žep-

no« izdajo Svetega pisma. V trenutkih 

čakanja na to ali ono ne izvlecite telefo-

na, da bi brskali za novicami; odločite 

se, da boste prebrali nekaj vrstic iz Sve-

tega pisma. Če že vzamete v roko telefon, 

izberite aplikacijo z Božjo besedo. 

8. Naučite se na pamet kakšen stavek. 

Postanite z njim domači. Premišljujte o 

njem, da zaživi v vas. Napišite si ga. Po-

glejte ga v kaki drugi izdaji. Potem pa še 

kakšnega … 

9. Če ste oče ali mati, postanite otrokom 

zgled druženja s Svetim pismom. Berite 

ga v pričo njih. Potem jih povabite – in 

postali boste »družinski biblični krožek«. 

10. Vztrajajte! Ne izogibajte se težje ra-

zumljivim knjigam Svetega pisma. Ne 

zanemarjajte tistih delov, ki ste jih že 

mnogokrat prebrali; vsakič vam bo dal 

novi zagon za dosego cilja..  
 

MOLITEV 
Gospod Jezus, ki si na romanjih po palestin-
skih poteh izbral in poklical apostole in jim za-
upal oznanjati evangelij, poučevati vernike in 
obhajati bogoslužje, daj, da tudi danes tvoji 
Cerkvi ne bodo manjkali »ribiči ljudi«, ki bodo 
odločno pustili vse in v popolni predanosti, kot 
duhovniki, vsem prinašali sad tvojega trpljenja, 
smrti in vstajenja.  

Presveta Devica, ki si se brez obotavljanja po-
darila Vsemogočnemu za uresničitev njegove-
ga odrešenjskega načrta, vlij vero v srca mla-
dih, da bodo vedno goreči pastirji, ki bodo vo-
dili krščansko ljudstvo na pot življenja, in Bogu 
posvečene duše, ki bodo v čistosti, uboštvu in 
pokorščini pričevale o osvobajajoči navzočno-
sti tvojega vstalega Sina. Amen. 

Po: sv. Janez Pavel II. 
 

Najhuje se zgodi, kadar postaneš zadovoljen 
sam s seboj, odklanjaš nasvete drugih  

in si sam izstaviš “najodličnejše 
spričevalo čistega življenja”.  

(François Xavier Nguyen Van Thuan) 

Božja volja – naš mir.  
Verujem, da mi je vse šlo tako dobro, 

 ker sem si vedno prizadeval  
v vsem iskati Božjo voljo in ne svoje.  

(sv. Janez XXIII.) 
 



 

24. februar 

MATIJA 
 

Izvoljeno ljudstvo stare zaveze je sestav-

ljalo dvanajst izraelskih rodov, Božje ljud-

stvo nove zaveze pa simbolično predstavlja 

dvanajst apostolov, ki jih je Jezus izbral iz 

vrst svojih učencev za svoje najožje sode-

lavce in nadaljevalce svojega poslanstva. 

Namesto Jezusovega izdajalca Juda Iškari-

jota, ki si je vzel življenje, so dvanajsteri 

po Gospodovem vnebohodu izvolili ‘na-

domestnega apostola’. Volitev so opravili z 

žrebom, ki je določil Matija. Sveto pismo o 

apostolu Matiju ne pove nič drugega kakor 

to, kar je zapisano o njegovi izvolitvi. O 

njegovem delovanju govori apokrifni spis 

Dejanja Andreja in Matija v mestu ljudo-

žercev iz 2. stoletja, ki so si ga izmislili 

krivoverski gnostiki, ki so Matiju podtak-

nili tudi Evangelij po Matiju. Srednjeveška 

Zlata legenda pripoveduje, da je apostol 

Matija misijonaril v Makedoniji, kjer je 

storil veliko čudežev in nazadnje umrl kot 

mučenec. Staro izročilo pa ve povedati, da 

je Matija oznanjeval evangelij najprej po 

Judeji, nato pa med pogani v Etiopiji, kjer 

je okoli leta 63 umrl mučeniške smrti: naj-

prej so ga pobili s kamenjem, potem pa s 

sekiro obglavili, zato ga najpogosteje upo-

dabljajo s sekiro. Za svojega zavetnika so 

si ga izbrali tisti obrtniki, ki pri svojem de-

lu uporabljajo ostra orodja: mesarji, tesarji, 

krojači pa tudi drugi: stavbeniki in kovači 

ter celo slaščičarji. 
 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Tr-

nje, odgovarja Niko Štrancar, župnik,  

Zagorje 113, 6257 Pivka, 

GSM 041/377-223 in www.ztz.rkc.si 

 

 
 

 
 
 

Kaj je Biblija? 
 

Biblija je najpomembnejša knjiga na svetu. 
Imenujemo jo tudi Sveto pismo.  
V njej je zapisano, kar vemo o Bogu. 
Sveto pismo nam pripoveduje, kako zelo nas 
Bog ljubi.  
Po besedah Svetega pisma nas Bog neposre-
dno nagovarja. 
 

Sveto pismo ni knjiga s starimi pravljicami .  
Ko berem Sveto pismo, vem: Bog sam mi se-
daj govori. 
Če na primer v Svetem pismu piše:  
»Vi ste luč sveta« (Mt 5,14),  
smo s tem mišljeni tudi mi, današnji kristjani.  
Bog od nas pričakuje, da bo po  nas na svetu 
svetlo in lepo. 
 

Ali drži, kar piše v Svetem pismu? 
 

Vse v Svetem pismu, kar naj bi brezpogojno 
vedeli o Bogu in o svoji poti k Njemu, drži. 
 

Z Božjo pomočjo svetopisemski avtorji pripo-
vedujejo, kar so razumeli o Bogu in kar je Božje 
ljudstvo z njim doživelo.  
Pripovedujejo v svoji govorici in z znamenjem 
svojega časa. 
 

Kaj bi se zgodilo, če bi s Svetim pismom ravnali 
prav tako kot s svojim mobilnim telefonom? 
Če bi se obrnili, ker smo ga pustili ležati doma, 
in šli nazaj, da bi ga vzeli, če bi ga večkrat na 
dan vzeli v roko, če bi v Svetem pismu prebirali 
Božja sporočila, kot prebiramo sporočila na 
mobilnem telefonu?« (papež Frančišek) 

Po: Youcat za otroke 

 

Zakaj bi svoj sklep  
odlašal na jutri?  

Vstani in takoj začni! Reci: 
zdaj je čas, da delam,  

zdaj je čas, da se bojujem,  
zdaj pravi čas, da se poboljšam.  

(Tomaž Kempčan) 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
»Če me videz ne vara,  

namerava tašča pri nas tudi prespati..« 
 


