
 

 
 

Njegov oče je prišel ven 

 in mu prigovarjal.  

On pa je očetu odgovóril:  

›Glej, toliko let ti služim 

in nikoli  nisem prestopil 

tvojega ukaza, pa mi še nikoli 

nisi dal kozliča, da bi se  

poveselil s svojimi prijatelji. 

Ko pa je prišel ta tvoj sin,  

ki je z vlačugami potratil  

tvoje premoženje,  

si mu zaklal pitano tele.‹  

On pa je rekel: ›Otrok,  

ti si vedno pri meni in vse,  

kar je moje, je tvoje.  

Vzradostiti in poveseliti  

pa se je bilo treba, ker je bil ta, 

tvoj brat, mrtev in je ožível,  

ker je bil izgubljen  

in je najden.‹« 
 

(Lk 13,28–32) 
 

 

KDO JE OČETU BOLJ PRI SRCU? 

   Zgodba izgubljenega sina, enega izmed milijonov, kar nas 
je na tej naši zemlji, je v vseh tej zgodovini krščanstva dajala 

novo upanje mnogim, ki niso bili nič slabši kot mi. Že Je-
zusovi poslušalci, ki so imeli ušesa svojega srca odprta 
za nauk Božjega usmiljenja, so zgodbo pravilno razumeli. 
V očetu, ki izgubljenega sina sprejme s solzami veselja, 
so spoznali nebeškega Očeta, Boga, o katerem je že v 
Stari zavezi zapisano: »Usmiljenja hočem in ne daritve … 
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi.« V 
izgubljenem sinu pa so prepoznali sami sebe. To so brž 
odkrili srečni cestninarji in grešniki, ki so bili srcu Božjega 
Zdravnika tako blizu prav zaradi svoje revščine in boleh-
nosti. Niso pa mogli tega dojeti farizeji in pismouki, ki so 
se tako samovšečno imeli za pravične, dobre in poštene. 
Bili so prepričani, da Božjega usmiljenja in odpuščanja ne 
potrebujejo, saj natanko izpolnjujejo vse Božje zapovedi. 
Te je Božji učitelj upodobil v starejšem sinu, ki je bil jezen 
zaradi očetove dobrote, izkazane mlajšemu bratu – kla-
težu! 
   Tudi danes hodijo po svetu izgubljeni sinovi: med njimi 
sem jaz, si ti, smo kar vsi po vrsti. Po tem svetu pa hodijo 
tudi »starejši« sinovi – in tudi med njimi se bomo našli! To 
so tisti, ki z lahkoto obsojajo »grešnike« in nimajo zanje 
besedice razumevanja. Ponavadi so to zelo pobožni ljud-
je, kakor so bili v Jezusovem času farizeji in pismouki, 
manjka pa jim glavno: ljubezen, ki se kaže v razumevanju 
sočloveka in prizanesljivosti do njegovih napak. Tako 
imenovani pravični kristjani radi nastopajo v vlogi javnih tožilcev. Boga žalimo, če na grešnike 
kličemo njegovo kazen, ne molimo pa za njihovo spreobrnjenje.  
   In kateri sin je Očetu bolj pri srcu? Gotovo mu je ljubši človek s skesanim srcem kot pa tisti, 
ki je v svoji pravičnosti ozkosrčen. Vsi smo poklicani, da se po svojih najboljših močeh trudi-
mo biti odprti in odpuščati; le tako bo dobri Oče tudi nas radostno sprejel v svoj objem.  

Po: S. Čuk, Misli srca
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Svete maše: 

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 

Ponedeljek     28.3. 
Sv.Vojan(Bojan), knez 

Palčje 17,30 +i starši in vsi+i Grl, Palčje 55, obl. – Križev pot 

Torek              29.3 

Sv. Bertold, red. ustan. 
Klenike 19h +Anton Smrdelj, Klenik 75, obletna – Križev pot 

Sreda            30.3. 
Sv.Janez Klimak, opat 

Zagorje 19h +Milan Vadnjal, Zagorje 38, 1. obletnica 

Četrtek           31.3. 
Sv.Benjamin, diak.m. 

Zagorje 19h +Frenk in Olga Vadnjal, Zag. 18, obl. – Križev pot 

Petek                1.4. 

Sv.Tomaž Toletinski.         V dober namen 

Sobota             2.4. 
Sv.Franč išek Paolski 

        V dober namen 

5. POSTNA  

- TIHA NEDELJA 
                        3.4. 
Sv. Rihard, škof 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
Palčje 

Zagorje 

  8,30 Križev pot 
  9h +i Černač, Klenik 21 

 +Marija in Stanko Ule, Pivka 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Marija in Albin Sedmak, Palčje 19, obletna 

16,30 Križev pot 

17h VELIKONOČNA SPOVED 
 

- SESTANEK MŽ KARITAS bo v torek ob 20,15 v župnišču v Zagorju. Članice 
lepo vabljene! 
-VEROUK bo za vse skupine reden. 
- Pobožnost 1. PETKA IN SOBOTE bomo opravili naslednji teden. Tudi BOLNI-
KE IN OSTARELE bom obhajal naslednji teden – 8.4.! 
- VELIKONOČNA SPOVED V ZAGORJU bo prihodnjo nedeljo, 3.4. ob 17h. Spo-
vedovala bosta gg. Marjan in Zdenko.  
- SPORED VELIKONOČNEGA SPOVEDOVANJA V DEKANIJI imate na oglasni 
deski. Kdor ne bo mogel opraviti sv. spovedi določen dan v domači župniji, jo lah-
ko opravi v drugi! 
- MOLITEV ZA BIRMANCE: Trnjski birmanci so se nam predstavili v petek. Prav 
je, da okrepimo molitev zanje, zato se na mizici za tisk nahaja košarica, v kateri 
so lističi z njihovimi imeni. Vabimo vas, da vzamete kak listič in molite za izbrane-
ga birmanca. 
- SVETA MAŠA ZA MIR V UKRAJINI IN EVROPI bo v ponedeljek, 28.3. ob 18h 
v cerkvi sv. Petra v Pivki. Naročnik SDS Pivka krščanski forum. 
- NA MIZICI ZA TISK je novo Ognjišče, Mavrica in Družina, ki letos obhaja 70-
letnico izhajanja. Naročniki si vzemite svoj izvod! 
 



 
 

ODPUŠČANJE 
 

Najdragocenejše darilo, ki ga lahko 

pripravimo človeku, je, da mu odpu-

stimo. 

Nobena obdaritev ni mogočnejša od 

iskrenega odpuščanja. 

Običajen dar človeških rok zahteva 

sredstva in voljo, da drugega razvese-

limo, odpuščanje pa pripravljenost, da 

izničimo krivdo bližnjega. 

Hudo vračamo z dobrim, čeprav je 

zahtevno. 

Zadolženost preoblikujemo v neza-

dolženost. 

Ponujamo bratsko in sestrsko ljube-

zen, ki ni zaslužena, a gradi večnost. 

Komur so namreč dolgovi odpuščeni, 

zadiha brez bremena. 

Vrnjeno mu je dostojanstvo neopo-

rečnega človeka. 

Znova zmore v sebi vzpostaviti Božjo 

podobo. 

Odpuščanje je torej dar, ki razveselju-

je in razbremenjuje po volji nebes. 

Jezusova daritev na križu ne bi imela 

smisla, ko ne bi služila odpuščanju 

grehov človeštva. 

Šele Božje odpuščanje, čeprav do 

skrajnosti boleče, nas je moglo oprati 

vseh grehov in nas potrditi v Božjem 

posinovljenju. 

Tako je odpuščanje v svojem bistvu 

podaritev življenja. 

Je želja, da bi padli človek, ki se je 

pregrešil zoper bližnjega, našel v sebi 

mir in moč, da bi tudi sam zmogel 

odpuščati drugim. 

Da bi pričal za žlahtnost te edinstvene 

ponudbe. 

Z odpuščanjem namreč rešujemo dru-

gega zemeljskih tegob. 

Smo posredovalci nauka, ki izhaja iz 

Božjega načrta, iz pomena trajne re-

snice. 
Po: P.  Millonig, Zasidran v veri 

 
 
 

Hvaljen, Go-

spod, Oče, ki si 

v nebesih, ker 

si se v svojem 

brezmejnem 

usmiljenju 

sklonil nad 

človeško bedo 

in nam podaril Jezusa, svojega Sina, 

rojenega iz žene, našega rešitelja in 

prijatelja, brata in Odrešenika.  

Hvala ti, dobri Oče, za dar življenja. 

Čeprav na poti velikokrat zgrešimo, 

daj, da nas pot vselej pripelje nazaj v 

Očetovo hišo, kjer poln ljubezni pri-

čakuješ izgubljene sinove, da bi jih 

sprejel z objemom odpuščanja. 

Zato velja tebi Oče večna hvala! Tebi, 

večni Oče, ki si začetek brez začetka, 

najvišja dobrina in večna svetloba, s 

Sinom in Duhom čast in slava, hvala 

in zahvala vekomaj. Amen. 
 

Če oznanjam evangelij,  
nimam pravice, da bi se ponašal,  

saj je to zame nujnost.  
Kajti gorje meni,  

če evangelija ne bi oznanjal! 
(1 Kor 9,16) 

Bližajmo se torej  
z zaupnostjo prestolu milosti,  
da bomo dosegli usmiljenje  

in našli milost, ki nam bo  
v pravem trenutku pomagala. 

(Heb 4,16) 



30. marec 
SV. AMADEJ SAVOJSKI 

 

 

Rodil se je 1. februarja 1435 v franco-
skem delu Savoje. Kmalu po rojstvu so mu 
izbrali nevesto – Jolando, hčer francoskega 
kralja Karla VIII., s katero se je dejansko po-
ročil, ko je dopolnil sedemnajst let. Oba sta 
bila vzgojena v krščanskem duhu. Že kot 
mlad je Amadej postal božjasten. Njegova 
pobožnost se je v bolezni še poglobila. Zelo 
je bil hvaležen svoji ženi, ki je delila z njim 
njegovo trpljenje. Kot vojvoda je zavladal 
1465, ko je umrl oče. Za vladanje si je pri-
pravil dosledno krščanski načrt. Vse spore 
je skušal poravnati brez orožja – s pogaja-
nji. Plemstvo je navajal na skromnejše ži-
vljenje. Prihranke je obrnil v korist revežev. 
Zadnja leta življenja je bil hudo bolan in ta-
krat je vlado izročil ženi Jolandi. Umrl je 30. 
marca 1472. 
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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako vemo, da je Bog usmiljen? 
 

Na mnogih mestih Svetega pisma se Bog 

kaže kot usmiljen, posebno v priliki o 

usmiljenem očetu (Lk 15), ki je šel naproti 

izgubljenemu sinu in ga je brezpogojno 

sprejel, da bi z njim proslavil ponovno 

najdenje in spravo. (KKC 1846, 1843) 
 

Jezus je poslan le k »izgubljenim ovcam Iz-

raelove hiše« (Mt 15,24) in on vé: »ne potre-

bujejo zdravnika zdravi, ampak bolni« (Mt 

9,12). Zato jé s cestninarji in grešniki, preden 

pred koncem svojega zemeljskega življenja 

celo svojo smrt pokaže kot iniciativo usmi-

ljene Božje ljubezni: »To je moja kri, kri za-

veze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje 

grehov« (Mt 26,28). 
 

 

YOUCAT KOTIČEK ZA OTROKE: 
 

Kaj pomeni: »Spoštuj očeta in ma-

ter«? 
 

Vsak človek dolguje svojemu očetu in 

svoji materi svoje življenje.  

Bog želi, da ljubimo svoje starše, jih 

upoštevamo in spoštujemo,  

se jim zahvalimo za vse dobro,  

kar so storili za nas. 
 

Imeti ljubeče starše je velika sreča.  

Od njih se lahko naučiš toliko dobrega in 

pomembnega.  

In tudi če mame in očeta kdaj ne razumeš, 

se jima lahko vseeno zahvališ za to, da ob-

stajaš. 

Poskusi jim odpustiti njune napake in sla-

bosti. 

Ko bosta ostarela, ju ne smeš pustiti samih, 

ampak moraš biti z njima ljubeč in potrpe-

žljiv. 

Bog bo tudi starše in stare starše nekega 

dne vprašal, ali so spoštovali svoje otroke. 
Po: Youcat za otroke 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
SLIKA – Umetnik kaže učencem 
v šoli svojo umetniško sliko in vpra-
ša: »Kaj menite, ali je to sončni 
vzhod ali sončni zahod? – Janezek 
odgovori: »Sončni zahod. Saj no-
ben umetnik ne vstaja tako zgo-
daj.« 

 
 


