
 

 
 

»Blagor ubogim v duhu,  

kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 

Blagor žalostnim,  

kajti potolaženi bodo.  

Blagor krotkim,  

kajti deželo bodo podedovali.  

Blagor lačnim in žejnim 

pravičnosti, kajti nasičeni bodo.  

Blagor usmiljenim,  

kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor 

čistim v srcu,  

kajti Boga bodo gledali.  

Blagor tistim, ki delajo za mir,  

kajti imenovani bodo Božji sinovi.  

Blagor tistim,  

ki so zaradi pravičnosti preganjani,  

kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 

Blagor vam, kadar vas bodo  zaradi 

mene zasramovali, preganjali in vse 

húdo o vas lažnivo govorili.  

Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo 

v nebesih je veliko.« 
 

(Mt 5,3–12) 
 

 

DOPOLNJEVANJE SEDANJOSTI IN VEČNOSTI 
 

   Iz odlomka o blagrih razberemo, da bo na zemlji v 
odnosih med ljudmi vedno kaj narobe. Vedno bodo 
med nami ubogi, žalostni, lačni in žejni pravice ali 
kako drugače zapostavljeni. 
   Razberemo tudi, da Bog do vsega tega ni brezču-
ten. Vse hudo, ki se dogaja, vidi in spremlja. Obljub-
lja, da bo ob svojem času vse spremenil v blagor. 
Deloma izpolnjuje to obljubo že na tem svetu z bla-
grom mirne vesti. Glavni blagor pa čaka pravične ta-
krat, ko bodo preizkušnjo prestali. Kakor čaka marlji-
vega učenca ob koncu leta lepo spričevalo ali priza-
devnega kmeta v jeseni obilen pridelek. 
   Jezusov govor o blagrih nam je tudi opomin: Glej, 
da ne boš kriv tuje žalosti, da ne bo zaradi tvoje se-
bičnosti ali malomarnosti kdo lačen in žejen pravice, 
preganjan, lažno obdolžen! 
   Govor o blagrih nam je tudi spodbuda,. Če je reče-
no, da bo na svetu vedno kaj narobe, to ne pomeni, 
da tako mora ostati in da se ne bi dalo česa spreme-
niti. Ni nam dovoljeno predati se v usodo ali malodu-
šno vzdihovati. Kjer vlada nasilje, smo ga dolžni pre-
prečevati; kjer se šopiri trdosrčnost, smo dolžni opo-
zarjati na usmiljenje; kjer se vsiljujeta umazanija in 
prostaštvo, moramo naglašati čistost in dostojnost; 
kjer so strasti razburkane, jih moramo miriti; kjer so 
ljudje lačni in žejni pravice, moramo lakoto tešiti in 
žejo gasiti. To je »filozofija« vernih ljudi. V te vrste 
»filozofijo« se moramo vključevati. Četudi nas bo za-
radi tega kdo zapostavljal, preganjal, nam očital, da 
se vmešavamo v njegovo področje, o nas lažnivo 
govoril ali nam kako drugače nagajal. Če bomo tiho, 
ko je treba spregovoriti, in če se bomo izmikali, ko je 

treba ukrepati, se utegne zgoditi, da se nam obljubljeni blagor spremeni v gorje.  
   V Jezusovih izrekih o blagrih se tako dopolnjujeta sedanjost in večnost. Ne gre zanašati se na to, 
da bomo blagre uživali šele v onostranstvu: že tu jih moramo uresničevati. Obenem pa dobro vemo, 
da nas njihovo polno uresničenje čaka nekje drugje.  

Po: Beseda da besedo 
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Svete maše: 

3. 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 

Ponedeljek     30.1. 
Sv. Martrina., mučen. 

Palčje 17,30 +i Česnik in Rebec, Palčje 71 in 48 

Torek             31.1. 
Sv. Janez Bosko, duhov 

Klenik 17,30 +Milka Cantarutti, Klenik 2, 30. dan 

Sreda            1.2. 

Sv.Brigita Irska, opat. 
Juršče 16h +Rudi Šajn, Juršče 71, N.N. 

Četrtek          2.2. 
Jezusovo darovanje 

Zagorje 
Trnje 

17h +Jože Čančula, Parje 23/a  
18,30 +Jožef Smrdel, Trnje 23, obletna 

1. Petek               3.1. 
Sv. Blaž,, škof, muč . Zagorje 

Klenik 

17h +Milena in Francelj Fatur, Zagorje 14, obletna 

 +Srečo Vadnjal, Parje25 
18,30 +Štefanija Polh, Klenik 39, obletna 

1. Sobota             4.2. 
Sv.Janez de Britto 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30h +i starši in Pavel Penko, Parje 3, obletna 

4. NEDELJA 

MED LETOM 

                      5.2. 
Sv. Agata, dev., muč . 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Mara Smrdelj, Trnje 12, 30. dan 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

- SESTANEK MŽ KARITAS bo jutri, 30.1. ob 19h v župnišču v Zagorju. 
- PRAZNIK GOSPODOVEGA DAROVANJA – SVEČNICA, bo v četrtek, 2.2., le-
po vabljeni k praznovanju zadnjega božičnega praznika. Pri maši blagoslovimo 
sveče, ki jih doma prižigamo ob praznikih in drugih slovesnostih. Zlasti pa jih pri-
žgemo, ko pride duhovnik obhajat ali previdet ostarelega ali bolnika. 
- TA TEDEN JE 1. PETEK IN SOBOTA V MESECU. Vabim vas k zadostilnemu 
sv. obhajilu. Sv. maše glej zgoraj. Ker je ta dan god sv. Blaža, boste lahko prejeli 
tudi blagoslov sv. Blaža, s katerim prosimo za zdravje grla in drugih bolezni. 
- DEKANIJSKA PRIPRAVA STARŠEV na krst njihovih otrok prične v soboto, 
4.2. ob 16h v Postojni in traja tri zaporedne sobote na istem kraju. Ta priprava je 
obvezna za prvega otroka, za ostale pa se priporoča. Drugo predavanje (11.2.) je 
obvezno tudi za botre. 
- INFORMATIVNI DNEVI za 9. in 8. razred na Škofijski gimnaziji v Vipavi bodo 
18. in 19. februarja. Tisti šolarji, ki imate namen nadaljevati šolanje v gimnaziji, bo 
zelo koristno, da se udeležite informativnega dne in se tako lažje odločite za na-
daljni študij. 
- DUHOVNA OBNOVA ZA CERKVENE PEVCE: V nedeljo, 5. februarja 2023, bo 
v Slavini potekala duhovna obnova za cerkvene pevce župnij Postojnske dekani-
je. Pevci so povabljeni ob 15.00. Profesor Gregor Klančič bo z njimi imel pevske 
vaje, ker se bodo naučili nekaj preprostih in uporabnih pesmi. Ob 17.30 pa bo za 
občestvo cele dekanije slovesna večernica s petimi litanijami Matere Božje in z 
blagoslovom. Vodilo tega srečanja je In na zemlji mir ljudem.  



 
 

Vabljeni v župnijsko cerkev Marije Vnebovzete v Slavini  
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obiskat in mu prinesem Jezusa, naj mi sporoči na telefon: 041 377 223 ali 
e-mail: niko.strancar@rkc.si 
- NAROČNINA ZA TISK za leto 2023 po nižji ceni je še do 31.1. Družina 148,50 
€ (pozneje 166,40.- €), Ognjišče 37,40 €, Misijonska obzorja 10.- €. 
- ZAHVALA za dar cerkvi namesto cvetja in sveč ob pogrebu +Silvota Faturja. 
Bog vam povrni, +Silvotu pa naj nakloni večno veselje v nebesih! 

- POROČILO S 8. SEJE ŽPS Zagor-
je, ki je bila v četrtek, 26.januarja: Na tokratni 
seji smo se ob besedilu z naslovom »Sood-
govornost pri našem skupnem poslanstvu« 
spraševali, če se člani ŽPS dovolj zavzemamo 
za služenje v župniji in družbi. Ugotavljali smo, 
da so naloge in dela v župniji zelo različna; 
pevci, strežniki, bralci, Karitas, gospodarski 
svet. Tudi razlogi za delovanje so različni; 
glavna spodbuda je gotovo vera, potem pa je 
trud za dobro vseh ljudi, za občestvo. Lepo je, 
ko nekaj narediš za druge, počutiš se dobro, 
koristnega in bližje Bogu.  Zelo lepo je, da še 
imamo obrede s strežniki. Spodbujajmo jih, da 
bodo še z nami in bodo prihajali tudi novi. 
Premalo se sosedje in vaščani družimo. Mi vsi 
smo skrbniki in odgovorni za našo župnijo. 
Ohranjati jo moramo živo s svojimi dejavnost-
mi. Veseli smo, da obredi, zlasti birma, še lah-
ko potekajo v domači cerkvi. Zaradi pomanj-
kanja duhovnikov združevanje župnij drugod 
povzroča precej težav. Zlasti tam, kjer se ljudje 
niso pripravljeni prilagajati. Praznovanja: Po-
gled nazaj: Pri mašah na shode je bilo precej 
obiska, v Parjah in še več na Šilentabru. Sode-
lavke Karitas so kljub reorganizaciji in ustano-
vitvi območnih enot namesto dekanijske ohra-
nile skupne aktivnosti ob Tednu Karitas. Sre-
čanje sodelavcev je potekalo v Postojni in je 
bilo zelo prijetno. Oratorijski dan v Zagorju je 
bil dobro obiskan, otroci so bili zelo ustvarjalni 
in so naredili veliko venčkov. Tudi sveti 
Miklavž je imel veliko dela z obdarovanjem 
številnih otrok. V Zagorju je bila dnevna maša 
na Božič bolj obiskana od polnočnice. Kole-
dniki so letos v Parjah odlično opravili svoje 
delo; po drugih vaseh žal ne. Škoda, gre za 
plemenito delo voščila vaščanom in nabiranje 
sredstev za potrebe v misijonih. Pogled naprej: 

Pred nami sta najprej Svečnica in Slovenski 
kulturni praznik. Osrednja občinska proslava 
bo v Pivki v petek, 3. februarja. Kmalu bo za-
čel post. Ne pozabimo na kakšno postno nalo-
go, odpoved razvadi, dobro delo. To obdobje 
je priložnost za poglobitev vere in vztrajnosti. 
Lepo je, če se vsaj v času posta udeležujemo 
tudi maš med tednom, več časa posvečamo 
molitvi in razmišljanju o osebni veri. Poročilo 
ŽGS: Župnišče je prekrito, na Šilentabru so 
dela na koru zaključena. Radi bi končno izpe-
ljali beljenje župnijske cerkve, pri sv. Pavlu pa 
uredili strop in prezbiterij.  Tam bo nujno izsu-
šiti temelje. V prihodnje nas čaka veliko dela; 
najprej beljenje, potem pa obnova oltarjev. 
Pomembno je, da z deli začnemo. Poročilo 
MŽK: Sodelavke Karitas ob rojstnih dnevih 
redno obiskujejo starejše župljane, poteka tudi 
šolska pomoč. Nekaj sodelavk je aktivno sode-
lovalo pri pripravi strategije starejšim prijazne 
občine in prazničnih dogodkov. Sodelujejo tudi 
v Lokalni akcijski skupini za starosti prijazno 
Pivko. Prvo postno nedeljo je v Slavini križev 
pot za Karitas; vabljeni tudi ostali verniki. Ob 
Materinskem dnevu, 25 marcu bodo tudi letos 
pripravili presenečenje za mame, ob Veliki 
noči pa bodo sodelavke obiskale varovance 
domov za starejše občane. 
- POROČILO S 8. SEJE ŽPS Trnje, ki 
je bila v petek, 27.januarja: Ob duhovni  po-
globitvi smo pri poglavju z naslovom Sood-
govornost pri našem skupnem poslanstvu, 
razmislili o vprašanjih Kako se jaz kot kristjan 
zavzemam za služenje v župniji in družbi? Kaj 
naredim za to? Ali vidim v tem svoje poslan-
stvo? Kako me pri tem spodbuja moja župnija? 
Nato je sledil pogovor. Ob teh vprašanjih smo 
mnenja, da vsak, ki je pripravljen kakorkoli so-
delovati v župniji, čuti to poklicanost, pripad-



1. februar 
BRIGITA 

 

Sveta Brigita je ob sv. Patriku, narodnem 
svetniku Ircev, najbolj češčena svetnica na 
‘otoku svetnikov’. Njen oče je bil premožen 
Irec, mati pa ena izmed njegovih suženj. Ko 
je zakonita žena zvedela za moževo nezve-
stobo, je izgnala sužnjo iz hiše, kakor ne-
kdaj Sara sužnjo Hagaro. Bog pa je vse 
obrnil v dobro. Deklica je bila deležna lepe 
vzgoje pri dobri krščanski ženi. Že v zgodnji 
mladosti je bila izredno ljubezniv otrok. Sre-
čo je iskala samo v dobrih delih, posebno 
rada je stregla revežem in zapuščenim lju-
dem. Lepota duše ji je sijala tudi z obraza in 
vabila ljudi, seveda tudi ženine. Da je ne bi 
več nadlegovali snubci, je Brigita svojega 
Božjega Ženina preprosila, da je oslepela 
na eno oko in dobila nakaze po obrazu. 
Oče, ki jo je bil vzel k sebi, je spolnil njeno 
srčno željo, da se je smela umakniti v samo-
to redovnega življenja. Obliko redovnega 
življenja je tedaj izbrala vsaka skupina Bogu 
posvečenih oseb svobodno z vednostjo kra-
jevnega škofa. Brigita je od svojega škofa 
prejela tančico v znamenje, da sprejema ob-
ljubo svoje deviške čistosti, in naselila se je 
v samoti, v današnjem kraju Kildare. Pridru-
žila so se ji tri dekleta, kmalu pa je družba 
narasla. Vsenaokrog so ljudje začeli zidati 
hiše, da bi bili deležni duhovnih dobrot, ki jih 
je Bog delil po sveti Brigiti. Prepotovala je 
vso Irsko in ustanavljala nove samostanske 
družine. Čudežev, ki ji jih pripisujejo, je ne-
šteto. Do sedemdesetega leta je ohranila 
mladostno svežino kljub velikim telesnim 
naporom in spokornosti. Umrla je 1. februar-
ja leta 523. 
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nost in že iz tega izhaja zadovoljstvo, ko sodelu-
ješ ali pomagaš. Zadovoljstvo je toliko večje, ko 
vidiš, da ljudje tvoje sodelovanje in pomoč sprej-
mejo z hvaležnostjo. Pogled nazaj:  prva advent-
na nedelja je bila 27.11.2022, ko je bil pri maši 
blagoslov adventnih venčkov in Marijinih podob; 
za adventno spoved je bil slab obisk, zato meni-
mo, da sta dva spovednika preveč, se bomo pa 
odločali ponovno pred letošnjim adventom; 
miklavževanje – za otroke je bilo organizirano na 
nedeljo, 4.12. popoldne; Brezmadežna – pred njo 
je bila devetdnevnica; shod v Palčju 11.12.; pri-
prave na božično novoletne praznike in prazno-
vanje Božiča – zaradi boljše udeležbe je potrebno 
blagoslov otrok premakniti na npr.31.december, 
se še potrdi pred decembrom; Sv.Štefan in dan 
samostojnosti – maša z himno, blagoslov kole-
dnikov, blagoslov soli, koledovali smo v Trnju v 
cerkvi, na Jurščah so šli po vasi od hiše do hiše. 
Pogled naprej: Slovenski kulturni praznik (8.2.), 
Svetovni dan bolnikov (11.02.), začetek posta 
(22.02.) ob tem premislimo že sedaj o postni na-
logi za katero se bomo odločili, npr.:udeležba tudi 
pri maši med tednom ali križevemu potu, odpove-
di kakšni razvadi, kakšno dobro delo...) Poročilo 
Karitas: Delo Karitas se nadaljuje kot obdarova-
nje starostnikov ob rojstnih dnevih. V postnem 
času bodo tudi letos akcije, ki jih že poznamo: 40 
dni brez alkohola, Streha nad glavo... ŽGS: V 
Palčju je v planu popravilo turna, v Jurščah pri-
prava oltarja k ljudstvu, v Trnju je potrebno po-
pravilo stopnic v zvoniku ter popravilo in čiščenje 
dela cerkve kjer se postavi Božji grob. Dobro bi 
bilo, da to izvedemo pred praznikom Velike noči. 
 
 

Nekateri so z nasmehom 
in prijaznostjo vsem všeč.  

Bog jih je obdaril s prisrčnim,  
blagim in ljubeznivim pristopom;  

zdi se, kot da bi vam želeli  
podariti svoje srce in  

vas prositi za vaše srce.  
(sv. Vincencij Pavelski) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

TAŠČA – »Kaj imata skupnega 
tašča in oblačnost?« – »Ko odide, 
se obeta lep dan.« 
 


