
 

 

 

Ko je v podzemlju trpel muke,  

je povzdignil svoje oči  

in zagledal od daleč Abrahama 

in Lazarja v njegovem naročju. 

Zaklical je: ›Oče Abraham, 

usmili se me in pošlji Lazarja, 

da pomoči konec svojega  

prsta v vodo in mi ohladi jezik, 

zakaj silno trpim  

v tem plamenu.‹  

Abraham pa je rekel:  

›Sin, spomni se, da si prejel  

dobro v svojem življenju  

in prav tako Lazar hudo;  

zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. 

Vrh tega je med nami in vami 
narejen velik prepad, da tisti, 

ki bi hoteli od tod priti k vam, 

ne morejo; pa tudi od ondod  

ne morejo sem.‹ 
 

(Lk 16,23–26) 
 

 

SLOMŠEK NAS VABI NA POT VERE 

 

   Obhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za vse nas pri-
ložnost, da poglobimo naš odnos do njega. Letos se že-
limo zaustaviti ob eni njegovih najbolj prepoznavnih 
kreposti, tj. ob veri, ki je luč na poti našega življenja. 
Blaženi A. M. Slomšek je bil človek globoke vere. Vera 
je bila navdih za vse njegovo delo. V Bogu in zaupanju 
vanj je videl smisel svojega življenja in poslanstva. 
   Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere začutil že v 
domači družini. Vedno je bil staršem hvaležen za ta ve-
liki dar, ki so mu ga posredovali. Prav zaradi tega je kot 
duhovnik in škof toliko besed namenil staršem in njihovi 
nalogi, in jih spodbujal, da skupaj z drugimi človeškimi 
krepostmi otrokom posredujejo tudi krepost vere. 
   Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in teženje, 
da bi človek nekaj postal in nekaj imel. Vsak si želi 
ustvariti dobre pogoje za življenje. Skrb staršev, da 
otrokom želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse 
svoje talente, je v tem smislu do neke mere razumljiva. 
Toda zgodi se, da starši otroke vpisujejo v neštete 
krožke, misleč, da bodo lahko prek teh otrokovih dejav-
nosti uresničili sebe. Ob tem pa kateheza (verouk) in 
vzgoja za rast v veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi 
škof Anton Martin Slomšek si je zelo prizadeval, da bi 
najprej starši spoznali in sprejeli vero kot vrednoto in jo 
potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. 
Zato pravi staršem, da »je vera največja dediščina, ki jo 
otroci prejmejo od svojih staršev«.  
   Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da 
bomo krepost vere odkrivali kot prvo med vrednotami. 
Vero, kot luč na pot našega življenja in naše prihodno-

sti, kot dar in kot priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše življenje. Sprejeti Boga, iti po poti 
vere, ne pomeni odpovedati se osebni svobodi in na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V luči 
vere postane vse osvetljeno z novo, pravo lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo korak k veri. 
To pa pomeni, da moramo izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je tako vedno pot, povezana s 
ponižnostjo in spreobrnjenjem.:  

E. Mozetič 
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Svete maše: 

26. NEDELJA 

MED LETOM 

                       25.9. 
Sv.Sergij Radoneški 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Sv.Trojica 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Franc in Marta Rebec, Trnje 5, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h V čast bl. A.M. Slomšku - po namenu romarjev 

Ponedeljek      26.9. 
Sv.Kozma in Damijan 

Palčje 19h +Rado Pavlovič, Palčje 38, obletna 

Torek              27.9. 
Sv. Vincencij Pavelski 

Klenik 19h +Silva in Tone Kapelj, Klenik 23, obletna 

Sreda             28.9. 

Sv.Venčeslav, muč . 
Parje 18h V dober namen 

Četrtek           29.9. 
Sv.Mihael, Gabrijel in 

Rafael, nadangeli 

Juršče 

Zagorje 
17,30 +Tina, Anton in Stane Žužek, Juršče 83, obletna 

19h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                30.9. 

Sv. Hieronim, c. uč it. Zagorje 
19h +Frančiška in Anton Fatur 

ter Janez in Majda, Zagorje 62, obletna 

Sobota              1.10. 
Sv,Terezija D.J.,c.uč . 

Zagorje 
18,30 Spoved 

19h +i starši Rebec, Hrašče, dar. Parje 24 

27. NEDELJA 

MED LETOM 

- ROŽNOVENSKA 

                       2.10. 
Sv. Angeli varuhi 

Trnje 
Trnje 
 
 

Zagorje 
Trnje 

  8,30 Spoved (župnik) 
  9h +Ivan Vodopivec, dar. Trnje 73 

V čast Materi Božji v zahvalo, Klenik 85 
ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
16h SKLEP ČEŠČENJA SRT 

 

- JESENSKI SHOD NA SV.TROJICI v čast bl. Antonu Martinu Slomšku je da-
nes ob 15h. Somaševanje bo vodil p. Vid Lisjak, frančiškan iz Ljubljane. Lepo 
vabljeni na Sveto Trojico kljub deževnemu vremenu!  
- PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA prične v soboto, 1.10. ob 16. uri v 
Postojni. Traja tri zaporedne sobote ob isti uri. Udeležba je obvezna za prvega 
otroka, pri ostalih se priporoča. 
- POHOD ZA ŽIVLJENJE bo v Ljubljani na Prešernovem trgu v soboto, 1. okto-
bra ob 9,30. uri. Za pohod se je treba prijaviti na spletu. S pohodom bomo javno 
izrazili podporo nerojenim otrokom ter spoštovanju vrednoti življenja v naši državi. 
Zaželena je čim večja udeležba, zlasti družin. – Na mizici za tisk si vzemite zgi-
banko z molitvijo za nerojene otroke. 
- CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA V TRNJU bo prihodnjo 
nedeljo, 2. oktobra. Jezusa v Najsvetejšem zakramentu izpostavimo ob koncu 
sv. maše. Takoj po maši ste povabljeni k češčenju Jezusa otroci in vaši starši, 
približno za pol ure. Za njimi pa do 12h povabimo vse, ki morete priti in delati 
družbo Jezusu v sv. hostiji. Od 12h do 15h je premor; ob 15h pa ste povabljeni 
vsi, ki vas priteguje Odrešenik z vrvicami ljubezni. Od 15h dalje bo spovedova-
nje. Ob 16h zaključek češčenja: pete litanije Srca Jezusovega in posvetilna mo-
litev k Srcu Jezusovemu, obhajilo tistih, ki niste mogli pri sv. maši dopoldne, za-
hvalna pesem in blagoslov z Najsvetejšim ter sklepna pesem. 



 
 

- ROMANJE NA BREZJE bo v nedeljo popoldne, 23. oktobra. Prijavite se čim 
prej, najkasneje do 9. oktobra. 
- NAROČILO NA MAVRICO IN #NAJST: V pomoč otrokom in staršem za duhov-
no rast in spodbude k dobremu toplo priporočam branje omenjenih revij: Mavrico 
za prvi dve triadi, za tretjo triado pa #Najst. Prosim starše, da mi čim prej spo-
ročite, kaj želite, da vam naročim. Če pa ste že sami to storili, mi pa samo povej-
te, da jih že prejemate po pošti. Sporočite mi lahko po e-mailu ali telefonu. 
- VINCENCIJEV KOLEDAR za leto 2022/23, ki ga izdaja DRUŠTVO PROSTO-
VOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE, je že na razpolago na mizici za 
tisk. Vzemite ga, tudi kuverto, v kateri je podrobnejši opis namena tega koledarja 
in položnica za vaš prostovoljni dar (priporočen =10 €).   
- BIRA v ZAGORJU prične ta teden: v Zagorju vsak dan, razen v četrtek, od 10h 
do 13h in od 16h do 18h. v Parjah po maši ob 18h. 
- ZAHVALA vsem, ki ste ob pogrebu +Ide Smerdel, Klenik 75, namesto za cve-
tje in sveče darovali za Sveto Trojico 300.- €. Bog povrni vsem, pokojno Ido pa  
naj sprejme v večno veselje v nebeške dvore! 
- POROČILO s 6.redne seje ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 22.septembra: Tokratno se-

jo smo začeli z branjem vsebine iz novega priročnika »Župnija na sinodalni poti«. Seznanili 
smo se z navodili in se odločili za naš prihodnji način dela; razprave, zapisov in sprejema-
nja sklepov. Sinoda pomeni hoditi skupaj. V župniji večkrat ugotavljamo, da to ni enostav-
no. Razmišljali smo, kdaj se čutimo povezani, kateri trenutki v župniji so nam ostali v naj-
lepšem spominu in kdaj smo se počutili razdvojeni. Najbolj se spominjamo lepih, doživetih 
praznovanj; birm, obhajil, zlate maše našega župnika. Dela, obnove v cerkvah nas združu-
jejo. Tudi zadnje, prekrivanje strehe župnišča je potekalo odlično, v sproščenem duhu in 
enotnosti. Prav zaradi dobrih izkušenj se bomo v prihodnje še bolj posvečali praznova-

njem. 8.januarja se bodo družili zakonski jubilanti leta 2022. V prihodnjem letu načrtu-
jemo Farni dan ob godu svete Helene.  Povabljeni bodo vsi župljani, predvsem druži-
ne, mladi, drugi gostje, duhovniki. V postnem času bomo organizirali duhovno obno-
vo za člane ŽPS Zagorje in Trnje in druge sodelavce. Spomladi bomo praznovali za-
ključek del obnove strehe na župnišču. Upajmo, da nas bodo ti dogodki res povezali in 
se nam bodo pridružili tudi mladi, ki jih v cerkvenih klopeh še posebej pogrešamo. 
Župnija bo tako bolj živa in bomo rastli v skupni hoji. Slediti pa moramo predvsem sve-
temu Duhu.  Cerkveni pevci vabijo v zbor nove pevce. Premalo se zavedamo njiho-
vega prispevka pri mašah in drugih dogodkih. Cerkveni pevec mora biti vedno prisoten; 
to postane naporno in je velika obveznost zlasti ob večjih praznikih; Veliki noči in Božiču. 
Z veseljem sprejemajo medse mlade pevce. Večkrat bi jim morali biti hvaležni, jih po-
hvaliti in se jim zahvaliti za njihov trud. S tem bi jim dali spodbudo za nadaljnje petje. 
Praznovanja: Pogled nazaj Praznovanje svetega Rešnjega Telesa je bilo sicer prijet-
no a z majhnim številom vernikov. Na postajah so bili tokrat samo oltarji brez kapelic. 
Strinjali smo se, da je praznovanje s kapelicami bolj doživeto. Ko se enkrat navada 
opusti, jo je težko nazaj vpeljati. Praznovanja Dneva državnosti v Pivki so bila zelo le-
pa in dobro obiskana. Pogled naprej Pred nami je Slomškova nedelja z romanjem na 
Sv. Trojico in romanje na Brezje 23. oktobra. 30. oktobra bo v župnijski cerkvi celo-
dnevno češčenje po običajnem razporedu. Poročilo ŽGS: Streha župnišča je obnov-
ljena. Žal beljenje cerkve še vedno čaka na odločitev Zavoda iz Gorice. Na Šilentabru 
dobro poteka obnova kora.  Poročilo MŽK: Junija je potekala akcija pomoči otrokom 
z boni za učbenike in podarjenimi zvezki. V Portorožu sta bila na počitnicah dva mla-
dostnika in en otrok: Sodelavke se spomnijo starejših s čestitkami ob rojstnih dnevih. 
Srečanje starejših je tudi letos potekalo brez druženja. 



Božji služabnik ANDREJ MAJCEN 
 

Salezijanec Andrej Majcen je kot misijo-
nar deloval šestnajst let na Kitajskem, po-
tem pa še dvaindvajset let v Vietnamu, od 
koder je bil leta 1976 izgnan. Še tri leta je 
ostal na Taivanu/Formozi, potem pa se je 
vrnil v domovino. V duhu svojega novoma-
šnega gesla ‘Po Božji milosti sem to, kar 
sem’ je večkrat povedal: »Vse, kar sem sto-
ril, ni moje delo, ampak delo don Boska in 
Božje Previdnosti, ki je to storila po revčku 
Andrejčku. Bog vedno išče in tudi najde 
'material' za svoje namene; potem pa poča-
si s kladivom obdeluje in njegovi 'izdelki' do-
zorijo v glasnike evangelija. Bil sem fant kot 
vsi drugi. Za poklic, ki mi ga je Bog namenil, 
sem moral zoreti celih enaintrideset let. 
Božji načrti so bili dostikrat čudni in nera-
zumljivi. Vendar kdor se da Bogu voditi, do-
seže čudovite stvari. Občudujem Boga, ka-
ko neverjetno dobro zvozi tudi ostre ovinke. 
Vsa ta leta, ko sem komaj imel čas dihati, je 
bil en sam noviciat, priprava na čas, ki je 
prihajal: na misijone. Tako izpovedujem se-
daj, ko gledam na prehojeno pot, posebej 
na štiriinštirideset let v misijonih … Res, ni 
boljše poti za naše življenje kot sprejemanje 
Božje volje.« Leta 2008 si je Andrej Majcen, 
izredno plemenit človek in vzoren duhovnik, 
zaslužil naziv ‘Božji služabnik’. Kongregacija 
za zadeve svetnikov je izdala dokument, da 
nič ne nasprotuje začetku škofijskega po-
stopka za njegovo beatifikacijo, ki se je leta 

2010 tudi začel. 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 

Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223 

www.ztz.rkc.si 

 
 

ŠKOF SLOMŠEK – APOSTOL 

EDINOSTI 
(Ekumenski dan) 

 

   Na veliki petek beremo vsako leto pasijon ali 

poročilo o Kristusovem trpljenju. Evangelist 

Janez je zapisal: »Ko so vojaki križali Jezusa, 

so mu vzeli oblačila – razdelili so jih na štiri 

dele, za vsakega vojaka po en del – in suknjo. 

Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stka-

na. Med seboj so se dogovorili: »Nikar je ne 

parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigavo bo« 

(Jn 19,23–25). To so storili. Pripadala je ene-

mu in ena naj ostane. 

   Prav ta suknja je po razlagi cerkvenih očetov 

simbol ali znamenje Cerkve in njene edinosti. 

Kristus je ustanovil eno Cerkev, jo odrešil in 

posvetil, ji zaupal svoje delo, in ena naj ostane, 

kakor njegova »scela stkana suknja«. 

   Toda kar se ni zgodilo s Kristusovo suknjo 

pod križem, se je zgodilo v zgodovini s Kri-

stusovo Cerkvijo. Nerazumevanje, nepozna-

vanje, sumničenje glede pravovernosti, ne-

strpnost, zagledanost vase in v svoj prav, iska-

nje časti in oblasti, celo sovraštvo … Vse to je 

Kristusovo suknjo razrezalo, kristjane razdeli-

lo in ločilo. Vsi čutimo to rano. Vse nas skeli. 

Vsi vemo, da tako ne bi smelo biti.  

   To je globoko čutil in v sebi zavestno doživ-

ljal svetniški škof Slomšek. Prežet z duhom 

slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda, ki 

sta povezovala kristjane na Vzhodu in Zaho-

du, v Carigradu in Rimu, je sklenil nekaj stori-

ti. Ustanovil je posebno molitveno družbo ali 

bratovščino, ki si je prizadevala za udejanjanje 

ter molitev po tem namenu, in jo poimenoval 

po sv. Cirilu in Metodu. 

   Danes se veliko piše, da mora Cerkev po-

novno oznaniti evangelij, resnico o Bogu, o 

človeku, o vsebini in cilju življenja, o miru in 

medsebojnem sožitju. Po Slomšku smo z Bra-

tovščino sv. Cirila in Metoda bili postavljeni v 

sredino, da bi bili bratje in sestre z vsemi na-

rodi v evropski družini. Slomšek tako stoji 

med prvaki ekumenskega gibanja, h kateremu 

smo še toliko bolj povabljeni v današnjem času.   

Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

DOKAZI – Sodnik: »Imate srečo. Ob-
tožbo bigamije je treba zaradi po-
manjkanja dokazov umakniti. Prosti 
ste in lahko se vrnete k svoji ženi.« – 
»H kateri pa?« 
 


