
 

 
 

 »Kadar te kdo  

povabi na svatbo,  

ne sédaj na prvo mesto,  

ker je lahko povabljen kdo,  

ki je imenitnejši od tebe,  

pa bo prišel tisti,  

ki je povabil tebe in njega,  

in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ 

Takrat se boš začel v sramoti 

presedati na zadnje mesto.  

Kadar si povabljen,  

pojdi in sédi na zadnje mesto, 

da ti reče tisti, ki te je povabil, 

ko pride:  

›Prijatelj, pomakni se više!‹  

Takrat boš počaščen  

vpričo vseh,  

ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, 

kdor se povišuje, bo ponižan, 

in kdor se ponižuje,  

bo povišan.« 
 

(Lk 14,8–11) 
 

 

POSTAVI PONIŽNOST NA PRVO MESTO 

   Povabljenec, ki išče zase pomemben prostor, se v 
resnici hoče delati pomembnega pred drugimi. Sploh 
ne misli na tistega, ki ga je povabil, ali na to, da bi si 
želel domačnosti z gostiteljem. Če torej na obed po-
vabimo svoje prijatelje, ki so nam enaki, ne prese-
žemo svojega interesa, da bi tudi nas povabili in nam 
s tem dali javno priznanje, ki ga hočemo. Na ta način 
si med seboj delimo svojo namišljeno veličino. S tem 
smo zgrešili globino in lepoto življenja. Ne dojamemo 
tega, kar je v življenju zares v igri. Le ponižnost nam 
omogoči dojeti, kaj je v življenju zares v igri in kaj je 
resnično pomembno. Ponižnost ni v tem, da se de-
lam majhnega zato, da bi me priznali in pred vsemi 
drugimi povišali ali pohvalili. Ponižnost je v tem, da 
prepoznam, da me je Bog povabil v življenje za nekaj 
tako velikega, da se čutim nevrednega tega povabila. 
Ne delam se majhnega sedaj, da bi me potem pove-
ličevali, ampak sem majhen zato, ker je prejeti dar 
tako neskončno velik in me presega. Ponižnost je v 
tem, da dojamem veličino tistega, ki me je na gostijo 
življenja povabil. Bolj se počutim majhnega, bolj bom 
dojel veličino njega, ki me vabi. Ta drža odpre nebe-
ška vrata. Duši pritegne nebeške darove življenja v 
izobilju, katerega podoba je gostija. Ko življenja nič 
več ne gradimo na kakršnem koli nasprotovanju do 
drugih, tedaj je naše življenje že trdno zasidrano v 
domačnosti in zaupnosti z Njim, ki mi ga je podaril. 
Zaznavamo njegovo skrivnost in se počutimo majhni, 
zelo majhni. 

   Zato nas  bogoslužje ne vabi, naj prosimo, da bi se naučili ponižnosti, kakor da je ena 
izmed kreposti. Vabi nas, naj prosimo, da bi se naučili tako močno zaznavati veličino Božje 
skrivnosti, ki nam je dana v Jezusu, da bomo zaničevali vsako drugo stvar ali svojo namiš-
ljeno veličino. Čudna, a zelo zdrava evangeljska posledica takšne drže je, da nas bo manj 
skrbelo za lastno veličino, bolj pa nam bo pri srcu veličina vseh. Kajti ponižen in pravičen 
je, kdor se veseli darov, ki jih Bog daje vsem.                                                             Po: E. Mozetič
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Svete maše: 

22. NEDELJA 

MED LETOM 

                       28.8. 
Sv. Avguštin, škof in 

cerkveni uč itelj 

Trnje 
Trnje 
 

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

Ponedeljek     29.8. 
Mučeništvo Janeza K 

Palčje 20h +Jože Grl, 30. dan 

Torek             30.8. 
Sv. Feliks (Srečko), m. 

Klenik 20h +Agata Požar, Klenik 11 

Sreda            31.8. 
Sv.Nikodem, Jez.uče. 

Zagorje   7h V dober namen 

Četrtek           1.9. 
Sv. Egidij (Tilen), opat 

Juršče 

Zagorje 
18,30 +i Grželj, Juršče 60, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice  

1. Petek              2.9. 

Sv.Antonin, mučenec 
Zagorje 
Klenik 

18,30 +i starši Milharčič, Parje 18 
20h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

1. Sobota            3.9. 
Sv.Gregor Vel., pp.c.u 

Nova hiša 

Zagorje 

17h Za žive in pokojne polharje  
19,30 Spoved 

20h +Franc in Gregor Volk, Parje 11, obletna 

23. NEDELJA 

MED LETOM 

- ANGELSKA 

                       4.9. 
Sv. Mojzes, prerok 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h V čast Antonu Martinu Slomšku za zdravje 

 Za družini Marinko in Šabec, Trnje 63 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

- SREČANJE ZA STAREJŠE, BOLNIKE IN INVALIDE S SV.MAŠO v Trnju bo 
danes ob 17h. Maševal bo g. Marjan iz Pivke. Pol ure pred sv. mašo bo spove-
doval. 
- NA KRIŽEV POT na SVETO TROJICO se bodo danes ob 15h podali možje in 
žene, ki so klesali napise na posamezne postaje križevega pota. Pri molitvi križe-
vega pota se jim lahko pridružite. 
- MUČENIŠTVO SV. JANEZA KRSTNIKA obhajamo jutri. 
- PRVI SESTANEK za vse starše bo v petek, 2. septembra ob 17h v župnijski 
cerkvi v Zagorju. Kdor ni mogel pretekli teden priti na sestanek v Trnju, je vab-
ljen, da pride v Zagorje. 
Na obeh krajih bo takrat tudi vpis prvošolcev h katehezi - veruku. 
Prosim, da se vsaj eden od staršev udeleži sestanka.  
- PRVI PETEK IN SOBOTO sta v tem tednu. Vabim vas k sv.maši in zadostilne-
mu sv.obhajilu. 
- BOLNIKE IN OSLABELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj mi sporoči! 
- ŠKOFIJSKA KARITAS vabi sodelavke in sodelavce Karitas, dobrotnike in vse 
prijatelje lepega in dobrega, da se na začetku pastoralnega leta in na god sv. Ma-
tere Terezije skupaj zberemo v ponedeljek, 5. septembra, ob 17h, v svetogorski 



 
 

baziliki Matere Božje, da se skupaj izročimo v Božje varstvo. - Po sveti maši, ki 
jo bo daroval g. Bogdan Vidmar, bo v Frančiškovi dvorani sledilo odprtje razsta-
ve Umetniki za karitas.  

K temu dogodku nas vabi tudi plakat na oglasni deski. 
 

PLAČILO OB VSTAJENJU 
 

Človeško je povabiti v goste nekoga, 

ki od njega pričakujemo, da nam bo 

povabilo vrnil. Naravno je biti dober z 

dobrimi, prijazen s prijaznimi. A kaj 

je to posebnega? Taka je navada in 

večina ljudi se po tem ravna. 

Jezus pričakuje od svojih učencev 

več. V goste naj povabijo uboge, tak-

šne, ki nimajo ničesar, s čimer bi po-

vrnili. Povrnjeno bo ob vstajenju. 

Lepo je, če se mož in žena v zakonu 

ujemata in je njun zakon srečen. Toda 

– povrnjeno jima je. Nekaj drugega je, 

če mož z modrostjo prenaša prepirlji-

vo ženo ali žena s potrpljenjem svoje-

glavega moža. Enemu in drugemu bo 

povrnjeno ob vstajenju. 

Blagrujemo starše, ki imajo zdrave, 

pridne in nadarjene otroke. Toda – 

povrnjeno jim je. So pa starši, ki ima-

jo težko prilagodljive, bolne, tako ali 

drugače prizadete otroke, pa jih nima-

jo zato nič manj radi ter zanje storijo 

vse, kar morejo. Povrnjeno jim bo ob 

vstajenju. 

Kaj je posebnega, če smo si dobri s 

tistimi sosedi, sostanovalci, sodelavci, 

ki so do nas dobri? Povrnjeno nam je. 

Tistemu pa, ki se trudi biti dober z 

nadležnimi in težkimi, zoprnimi in 

»sploh nemogočimi«, bo povrnjeno 

ob vstajenju. 

Imel sem dela čez glavo, ko je potrka-

lo. Vstopil je pijanček, ki se je imel 

pri nas že kar za domačega. »Gospod, 

danes sem trezen. Nisem vas prišel 

prosit denarja, kruha, obleke. Prosil bi 

vas le, če imate malo časa zame. Rad 

bi se z nekom pogovarjal, a nimam na 

svetu nikogar. Bi me hoteli vi poslu-

šati in mi kaj povedati?« – »Lojze, 

danes ne, kdaj drugič.« – Žalostno me 

je pogledal: »Gospod, ko bi vedeli, 

kako ste me razočarali.« – Ko so se 

vrata za njim zaprla, mi je postalo žal. 

Zapravil sem nekaj, kar bi mi bilo po-

vrnjeno ob vstajenju.  
Po: p. F. Cerar 

 

Farizeji, ki so se zaradi svojega poznava-
nja Božje postave imeli za nekaj več, so za-
se zahtevali prva mesta na gostijah. Ko so 
bili kam povabljeni, so samoumevno sedli 
na častno mesto, kamor so po svojem sve-
tem prepričanju spadali. Pa ti pride neki po-
potni učitelj iz Nazareta in pravi, da kot po-
vabljenec na gostiji ne sedaj na prvo mesto! 
Če namreč pride imenitnejši od tebe, se boš 
moral s sramoto pomikati nižje. Kdo pa je 
lahko imenitnejši od mene, se sprašuje vase 
zaljubljeni farizej (kar sem nenazadnje lahko 
tudi jaz)? 

Pogosto pa v življenju srečujemo tudi lju-
di, ki »sedajo na zadnje mesto«. Delajo se 
ponižne, majhne, nesposobne – samo zato, 
da bi jim tisti, ki jih poslušajo in gledajo, re-
kli: »Pa saj ste zelo sposobni, sama dobrota 
vas je, tako odličnega človeka še nisem sre-
čal!« A takšni ponižnosti pravimo »grbasta« 
ponižnost, ker sploh ni ponižnost, temveč 
bolesten napuh. A prav gotovo Jezus s svo-
jimi besedami v današnji zgodbi nima na-
mena podpirati tovrstne »ponižnosti«.  

S. Čuk 



2. september 
JANEZ IV. POSTIVEC 

 

Prav malo vemo o njem in njegovem živ-
ljenju vse dotlej, ko je bil izvoljen za cari-
grajskega patriarha. Znano je, da je bil rojen 
v Carigradu, kjer je opravljal poklic rezbarja. 
Odlikovala ga je globoka pobožnost, ki se je 
kazala tudi v njegovi dejavni ljubezni do 
bližnjega. Vzbudil je pozornost patriarha Ja-
neza III. (565–577), ki ga je sprejel med 
svoje klerike. Posvetil ga je za diakona in 
mu poveril nalogo, da pri cerkvi sv. Sofije 
deli miloščino revnim. Pri skrbi za druge je 
pozabljal nase: veliko se je postil, zato se 
ga je prijel vzdevek Postivec, ki ga je 
spremljal vse življenje. Po smrti patriarha 
Evtimija je bil 11. aprila 582 izvoljen za nje-
govega naslednika. Dan zatem pa je bil po-
svečen v duhovnika in škofa ter je nastopil 
službo carigrajskega patriarha. Lepo se je 
razumel s kasnejšim papežem Gregorjem I., 
ki je bil takrat stalni zastopnik papeža na 
cesarskem dvoru v Carigradu, kajti tudi 
Gregor je bil velik asket. Leta 588 so na ca-
rigrajski državni sinodi patriarhu Janezu IV. 
priznali naslov ‘ekumenski’ (vesoljni). Na-
slov sicer ni bil nov, saj ga je uporabljal za 
papeža že vesoljni cerkveni zbor v Kalce-
donu leta 451, vendar ga v Rimu niso spre-
jeli, da ne bi motili sloge v Cerkvi. Sicer pa 
je ta naslov lahko pomenil dvoje: prvega 
škofa vse ‘ekumene“ (poseljene zemlje), ali 
samo prvega škofa v bizantinski državi. Ca-
rigrad si je naslov lastil v drugem pomenu in 
je pri tem še vedno priznaval Rimu prvi se-
dež v Cerkvi. Janez IV. je umrl leta 595. 
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O BOG, HVALA TI ZA VSE 
(jutranja molitev) 

 

O Bog, iz tvoje roke naj mi bo podar-

jen ta dan   

in vse, karkoli mi bo prinesel: ti si 

pot, resnica in življenje.  

Ti si pot: po njej bom hodil. 

Ti si resnica: njo bom gledal. 

Ti si življenje: tudi če me obdajajo 

trpljenje in hlad, sreča in vročina,  

vse je dobro, kakor pride. Daj, da mi 

bo v prid! 

V tvojem imenu začenjam. Amen. 

 

V TVOJE ROKE, DOBRI BOG 
(večerna molitev) 

 

V tvoje roke, dobri Bog, ti vračam ta 

dan. 

Ti si mi ga podaril, sedaj ti ga dam 

nazaj. 

Ohrani v meni, kar si mi podaril,  

naj vzklije seme, ki si ga danes zasejal,  

in ti zaključi, kar sem sam lahko le 

začel. Amen. 
 Po; Youcat – molitvenik 

 

 

Zahvaljujte se za vse,  
kajti to hoče Bog od vas,  

ki pripadate Jezusu Kristusu. 
 (Tes 5,18) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

»Mami zakaj si preskočila  
strani 27, 38 in 40?« 

 


