
 

 
 

Čez osem dni so bili  

njegovi učenci spet notri  

in Tomaž z njimi. Jezus je prišel 

pri zaprtih vratih,  

stopil mednje in jim rekel:  

»Mir vam bodi!«  

Potem je rekel Tomažu:  

»Polôži svoj prst sèm  

in poglej moje roke!  

Daj svojo roko in jo polôži  

v mojo stran in ne bodi neveren,  

ampak veren.«  

Tomaž mu je odgovóril in rekel:  

»Moj Gospod in moj Bog!«  

Jezus mu je rekel:  

»Ker si me videl, veruješ? Bla-

gor tistim, ki niso videli,  

pa verujejo!« 
 

(Jn 20,26–29) 

 

DUHOVNE OČI 

   V današnjem evangelijskem odlomku beremo, da 
Tomaž ni verjel pripovedovanju svojih prijateljev 
apostolov in drugih, ki so videli vstalega Jezusa. 
Lahko bi rekli, da ni znal gledati s srcem, ampak se 
je dal voditi svojeglavosti, združeni z napuhom. Raz-
lagalci Svetega pisma se strinjajo, da Tomaž ni imel 
Jezusa nič manj rad kot drugi apostoli. Menijo, da so 
ga zaradi njegove vročekrvnosti in črnogledosti 
močneje potrli dogodki velikega petka. Njegova na-
paka je bila, da je zapustil družbo apostolov in učen-
cev in tako ni bil navzoč, ko se je na veliko noč zve-
čer prikazal vstali Gospod. »Dokler se na lastne oči 
ne prepričam, ne bom veroval!« je bil trmast. Ob 
srečanju z Gospodom teden dni kasneje je iskreno 
izpovedal vero z vzklikom: »Moj Gospod in moj 
Bog!« Jezus ga je prijateljsko pokaral: »Veruješ. 
Blagor pa tistim, ki niso videli, a so verovali.« 
   S temi besedami Jezus ne blagruje tistih vernikov, 
ki za svojo vero ne iščejo razlogov. Vera mora biti 
pametna in razumna. Človek mora vedeti, zakaj ve-
ruje, a v tem ne sme pretiravati. Poznamo nesrečne, 
uboge ljudi, ki iščejo vero, pa je ne najdejo. Nekaj jih 
vleče v lepoto, ki jo deloma vidijo, deloma slutijo, pa 
se ne morejo otresti dvomov in kar naprej čakajo. 
Dejstvo je, da niso dovolj zdrave oči v glavi. Srce, to 
je naša duhovna narava, mora biti zdravo, da bomo jasno gledali resnice nravnega, 
duhovnega življenja. Živeti moramo po resnici, če hočemo, da nam duhovne oči ne 
bodo oslabele. Za vero je torej potrebno čisto in ponižno srce, kajti vera ni sad našega 
modrovanja, ampak dar Boga za življenje v prijateljstvu z njim. 
   Drugi nauk, ki nam ga ponuja Tomaževa zgoda, pa je, da smo ljudje ustvarjeni kot 
občestvena bitja, da potrebujemo drug drugega. To velja tudi na področju vere. Našo 
vero moramo izpovedovati skupaj z drugimi, moja vera se namreč hrani ob tvoji veri. 
Tvoja vera mi je v oporo. Upam, da velja tudi obratno. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

2. VELIKONOČNA 

- BELA NEDELJA 

                      24.4. 
Sv. Fidelis, duh.muč . 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Justina Margon, Trnje 62, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h SHOD: V čast sv. Juriju za vse vaščane - Ofer 

Ponedeljek     25.4. 
Sv. Marko, evangelist 

Palčje 19h +Franc in Ivana Česnik, Palčje 71 

Torek              26.4. 
Marija, Mati dob. sveta 

Klenik 19h +i starši Bubnič in +Tilka, Pregarje, dar. Klenik 38 

Sreda             27.4. 
Sv,Hitabna Kotorska 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           28.4. 
Sv,Peter Chanel,duh.. 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +i Žužek, Juršče 1 

19h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                29..4. 

Sv. Katarina Sienska Zagorje 19h +Anton in Frančiška Fatur, Zagorje 66, obletna 

Sobota             30.4. 
Sv. Pij V. papež 

Zagorje 
18,30 Spoved 

19h +Janez in Ivanka in vsi +i Kavčič, Zagorje 75, obl. 

3.VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                      1.5. 
Sv.Jožef Delavec 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

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

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Jožef in Jožefa Nadoh, Palčje 44 

 

- VEROUK bo samo jutri in v torek v Zagorju in Trnju! 
- SV. MARKO, evangelist goduje jutri. SV. KATARINA SIENSKA, cerkvena uči-
teljica in sozavetnica Evrope pa v petek. Priporočajmo se ji za mir v Evropi! 
- MOLITVE  k sv. nadangelu Mihaelu za mir imate na klopeh. Lahko jih vzamete 
tudi za molitev doma. Za ta namen si jih vzemite na mizici za tisk! 
- ŠMARNICE začenjajo prihodnjo nedeljo. K njim – k češčenju naše nebeške ma-
tere Marije – vabimo ne le otroke, ampak vse vernike, ki imate radi Božjo in našo 
mater Marijo. Letošnje šmarnično branje nosi naslov: Marija ima rada vse otro-
ke. Priporočajmo se ji! Otroci, ki boste redno prihajali k šmarnicam, boste preje-
mali tudi listke in jih nalepili v liturgični zvezek. Za reden obisk in sodelovanje bo-
ste ob koncu prejeli še posebno pohvalo. 
- POMLADANSKI SHOD NA SVETI TROJICI bo prihodnji ponedeljek, 2. maja, 
ob 12. uri. Somaševanje bo vodil g. Tilen Kocjančič, lanski novomašnik in po-
stojnski vikar. Lepo vabljeni. (Vreme smo naročili primerno! Če se ne bodo Oni 
zgoraj kaj premislili…) 
- Še ena ali dve VELIKONOČNI DRUŽINI sta na razpolago na mizici za tisk! Če 
kdo želi, jo lahko vzame. 
- ZAHVALA ZA DAROVE in NABIRKE v zadnjem času: ob smrti +Staneta Polh, 
Klenik 37 ste darovali za cerkev v Kleniku: sestre, sestrične Nada, Sonja in Mira.  
Kvatre: v Trnju 85.- €, v Zagorju 41,50 €; za oljke: T = 96,50 €, Z = 143,79 €; 
Vel.Četrtek za Ukrajino: T = 113.- €, Z = 35,27 €; Vel. petek za sv.Deželo: T = 
160.- €, Z = 43.- €; ofer na Veliko noč: T = 1234,46 €, Z = 697,58 €. Bog povrni 
vsem za vse darove!!! 



 
 

- POROČILO S SEJE ŽPS Trnje: Ob duhovni poglobitvi smo razmišljali: Ali 
znam prisluhniti Svetemu Duhu in iskati nove poti, morda na prvi pogled neopaz-
ne? Pogovor se je odvil na temo kako smo sprejeli kovid situacijo, kako nam je 
postalo nošenje mask in razkuževanje rok ter vsi ostali ukrepi že čisto vsakdanje 
in običajno. S sodobnimi tehnološkimi sredstvi smo se povezovali na daljavo. Ta-
ko je bilo tudi letošnje koledovanje in Božičnica. – Ozrli smo se na minuli čas in 
dogodke: na Pepelnico je bil dober obisk sv. maše in pepeljenja, pri sv. maši na 
Materinski dan so se predstavili letošnji birmanci. Birmanci so sodelovali pri križe-
vem potu. Duhovni dan za birmance je bil zaradi bolezni voditelja g. Tilna Kocjan-
čiča, vikarja v Postojni, na poznejši čas. – Čas pred nami: Velikonočna spoved bo 
na Cvetno nedeljo. Obredi te nedelje in Velikega tedna ter Velike noči bodo letos 
spet po običaju. Za velikonočno vigilijo bo prišel pomagat prelat g. dr. Rafko Va-
lenčič. Dogovarjali smo se o nosilcih neba in bander. Na Veliki petek začne de-
vetdnevnica k prazniku Božjega usmiljenja, ki je na Belo nedeljo. Ta dan je letos 
tudi shod na Jurščah. Pomladanski shod na Sv. Trojici bo v ponedeljek, 2. maja 
ob 12h. S 1. majem začenjajo šmarnice, h katerim vabimo še posebej otroke in 
seveda tudi ostale vernike. 15. maja ob 15,30 bo sv. birma, 22. maja ob 8,30 pa 
prvo sv. obhajilo. 26. maja je Vnebohod, pred njim pa so prošnji dnevi. Po Vne-
bohodu začne binkoštna devetdnevnica, Binkošti pa so letos 5. junija, naslednjo 
nedeljo je praznik Sv. Trojice in obenem župnijski shod v Trnju. – Sledilo je poro-
čilo članice medžupnijske Karitas o postnih akcijah, naši pomoči napadeni 
Ukrajini, obiskovanju starejših za praznike, tudi v Domovih starejših občanov. Dve 
naši župljanki sta dočakali 100 let: prva že lani, letos še druga. – Poročilo ŽGS: 
V Palčju se pripravljajo na obnovo strehe zvonika skupaj z ostrešjem. Skušajo 
pridobiti denarno pomoč tudi na Občini. – V župnijski cerkvi bo treba renovirati 
Božji grob. V Kleniku, Palčju in Trnju iščejo možnosti za sanacijo lesenih oltarjev 
(črvi!). – Pri slučajnostih je bilo predlagano, da bi bile nedeljske maše samo v 
župnijski cerkvi. To naj bi pomagalo k večji povezanosti celotne župnije… 
 

Kje pa prebiva ta Jezusov mir? 
 

a) V tistem človeškem srcu, kjer greh mol-

či in Sveti Duh vlada. Kjer je bil satanov 

prestol zrušen in v srcu spet postavljen pre-

stol Jezusu Kristusu, kristjan lahko resnič-

no govori: »Sedaj ne živim jaz, temveč 

Kristus živi v meni.« 

b) V tisti dobri krščanski hiši, kjer nista 

mož in žena samo eno telo, temveč tudi 

eno srce in ena duša, in kar želi eden, to že-

li tudi drug, kar oče reče, temu se pridruži 

tudi mati, kar starši želijo, otroci tudi radi 

upoštevajo. Tam je Jezusov mir doma, tam 

je dobro stanovati. Bolje skleda kislega ze-

lja v miru kot pečeni vol v nemiru. 

c) V tisti občini, kjer sosedje miroljubno 

skupaj živijo, raje pretrpijo majhno krivič-

nost, kot da bi storili krivico. Kjer ena hiša 

ljubeznivo varuje drugo pred škodo in v 

vsaki stiski rada hiti na pomoč, kjer ne ro-

govilijo pijanci, nobeni ponočnjaki ne mo-

tijo miru, tam bivajo Božji angeli in v taki 

občini je dobro biti. Je ta Božji mir tudi v 

vaših srcih, v vaši hiši, v vaši občini? Da, 

ker imam sladko tolažbo, da ta Jezusov 

mir, če kdaj, potem je v tem času postal pri 

vseh, ki jih Bog ni povsem zapustil in ki 

Boga niso zavrgli, stalni gost. Ta sveti čas 

je bil resnično tolažilen, ker se je toliko 

kristjanov prebudilo iz svojega duševnega 

spanja, svoje raznolike spovedi izboljšalo s 

splošno življenjsko spovedjo in se spravilo 

z Bogom. Toliki sovražniki, ki so se mno-



27. april 
HOZANA KOTORSKA 

 

Njen rojstni kraj ni zanesljivo znan, vsekakor 
pa se je rodila leta 1493 nekje v okoli mesta 
Kotor v Črni gori. Starši so bili pravoslavne 
vere in pri krstu so ji dali ime Kata (Katari-
na). Tako starši kot sosedje so občudovali 
bistroumnost, nedolžno veselost, blago srce 
in očarljivo prijaznost te deklice. Bila je 
pesniško nadarjena in je na paši najraje 
prepevala pesmi, ki jih je sama zlagala. Mati 
ji je pripovedovala, da Bog, ki je postal člo-
vek in je več kot trideset let živel na zemlji, 
še naprej živi med nami pod podobo kruha. 
Mati ji je tako pokazala tudi cerkev v Kotoru. 
Kato je minilo veselje do paše, odtlej je ho-
tela biti v bližini tabernaklja, kjer prebiva 
Bog pod podobo kruha. S štirinajstimi leti se 
je preselila v Kotor in živela pri mestnem 
svetovalcu kot služkinja. Gospodar ji je 
omogočil, da se je naučila brati in pisati. Ze-
lo rada je obiskovala bolnike, ki jih je hotela 
tolažiti in razvedriti. Stopila je v tretji red sv. 
Dominika in si privzela ime Hozana. Preseli-
la se je v tesno celico v Kotorju, kjer je lahko 
nemoteno molila, sicer pa je čas uporabila 
za delo in strežbo bolnikom. Leta 1521 je 
potres porušil njeno celico in preselila se je 
k samostanu ob cerkvi sv. Pavla. Meščani 
so ji prinašali hrano, ona pa jo je delila z re-
veži in bolniki ter molila za vse, ki so se za-
tekli k njej. Umrla je leta 1565.  
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go let sovražili, so ponovno odpustili in si po-

dali roke. Toliki so krivično imetje vrnili in 

težek kamen odvalili s svoje vesti. Moja draga 

čreda, z veseljem vas lahko danes pozdravim z 

Jezusovimi besedami: Pax vobis, mir z vami. 

In naši sveti angeli varuhi, ki se nad enim gre-

šnikom, ki opravi resnično pokoro, bolj veseli-

jo kot nad devetindevetdesetimi pravičnimi, se 

bodo veselo pridružili nebeškemu spevu: 

»Slava Bogu – mir ljudem.« O, da bi visoko 

vrednost tega miru prav spoznali in ne bi tega 

miru nikoli več izgubili. 
Po: A. M. Slomšek, Prazniki – od pepelnice do zahvalne ned.. 

 
 Apostol Tomaž za svojo vero postavi 
pogoj, ki se nas posebej dotakne, saj smo 

mu tudi mi velikokrat podobni: želimo 

oprijemljive dokaze, da bi lahko globlje 
verovali.  

Očitno je, da je Tomažu ta nepričakova-

na in grozna Jezusova smrt na križu tako 

omajala njegovo vero v Odrešenika, da de-

jansko potrebuje oprijemljiv dokaz za to, 
da bo lahko veroval v samo vstajenje.  

Osem dni po veliki niči so učenci ponov-

no zbrani, tudi tokrat za zaklenjenimi vrati. 
Osem je število neskončnosti, večnosti. 

Osmi dan je dan vstajenja, ki ne pozna 
večera. To pa je tudi nedelja, ko se kristja-

ni zbiramo k evharistiji. S pozdravom »Mir 

vam bodi!« stopi Jezus med svoje učence – 
kakor naredi tudi pri vsaki sveti maši, ko se 

kristjani zbiramo ob lomljenju kruha. Tudi 

nam se daje v otipljivi podobi bele hostije. 
Ob praznovanju evharistije se lahko kris-

tjani nedeljo za nedeljo učimo vere v pri-
sotnost Vstalega. Zato velja povabilo tudi 

nam: Ne bodimo neverni, ampak verni.  
Po: A. Grün 

 

Če ni vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus 
ni bil obujen. Če pa Kristus ni bil obujen, 
je tudi naše oznanilo prazno in prazna tu-
di vaša vera. Če samo zaradi tega življe-
nja zaupamo v Kristusa, smo od vseh lju-
di najbolj pomilovanja vredni. Toda Kri-
stus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki 
so zaspali.                  (1 Kor 15,13–14,19.20) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
IZGUBLJENO – Fant najde na ulici gumi-
jevko. Malo naprej stoji policist in fant ga 
vpraša: »Je to vaša gumijevka?« – Poli-
cist: »Ne, jaz sem svojo izgubil.« 

 


