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BOG NAM NI DAL DUHA BOJEČNOSTI,
TEMVEČ DUHA MOČI, LJUBEZNI IN RAZUMNOSTI

Kakšno je splošno razpoloženje med ljudmi? Zelo čudno:
večina ima vsega dovolj in kljub temu ni zadovoljna. Pri mladini je čutiti neko apatijo, kot da ni nobenih razlogov za veselje in optimizem. Večina starejših zdihuje za lepimi starimi
časi, ko je bil nek red in so drug drugega spoštovali, sedaj pa
se te vsak hoče čim prej odkrižati. Zakaj takšno negativno
razpoloženje v svetu, ki je tehnološko najbolj razvit, ko si lahko marsikaj privoščimo, a nismo srečni?
Mislim, da preveč pretiravamo: ljudje so vedno zdihovali po
lepih starih časih, nikoli niso bili popolnoma zadovoljni, vedno
so imeli občutek, da jim kaj manjka, zato na splošno velja, da
In apostoli
je vedno več pesimistov kot tistih, ki imajo neko vero v življeso rekli Gospodu:
nje in uspeh. To je popolnoma normalno: smo samo ljudje,
»Pomnôži nam vero!«
nepopolni, a z zelo velikimi hrepenenji in pričakovanji. Samo
Gospod pa je rekel:
popoln človek je zares zadovoljen in brez želja, a takšen ni
»Če imate vero
nihče.
kakor gorčično zrno,
Apostol Pavel je pisal svojemu prijatelju Timoteju: »Opomibi tej murvi lahko rekli:
njam te, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po
‚Izruj se s korenino
polaganju mojih rok. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč
in se presádi v morje‘
duha moči, ljubezni in razumnosti.« Timotej je bil Pavlov najožin bila bi vam poslušna.« ji sodelavec na njegovih misijonskih potovanjih in je zato ob
(Lk 17,5–6)
Pavlu doživljal vso tragiko oznanjevanja, ko marsikje Pavla niso sprejeli, večkrat so ga izgnali, ali ga celo kamnali. Ne smemo se čuditi, da je občutil določen
strah in neodločnost. Zato ga Pavel iz svojega rimskega ujetništva spodbuja, da se kot kristjan ne
sme bati glede svojega oznanjevanja. Bog je tisti, ki mu bo dal moč, da bodo njegove besede ljubeznive in razumne ter bodo padle na plodna tla.
Pavlov opomin je danes še toliko bolj namenjen oznanjevalcem, ki obupujejo, ker v liberalni
družbi ni posluha za Jezusov nauk. Oznanjevanje ni bilo nikoli lahko. V vsaki skupnosti so bili
nasprotniki novega nauka, a to nas ne sme zbegati, kajti kristjani smo kot kvas, ki ga v testu ne
sme biti preveč. Malo kvasu je dovolj, da testo dobro shaja in dobimo okusen kruh. Naše oznanjevanje pa tudi ne sme biti neka blodnja, brez glave in repa. Vera in razum se ne izključujeta,
ampak drug drugega podpirata. Ko pa oboje začiniš z ljubeznijo in iskreno željo, da bi rad za
drugega naredil kaj dobrega, je uspeh zagotovljen. Zato je vsako spraševanje: »Kaj bodo drugi
rekli, če bom to naredil?«, odveč. Pogumno je treba reči to, kar mislimo in čutimo ter predvsem
s svojimi deli pokazati, da nas je Jezus prepričal in postal naš vodnik.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
27. NEDELJA
MED LETOM
– ROŽNOVENSKA
2.10.

Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h +Teja Volk, Klenik 31, 1. obletnica

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Zagorje 15h Rožni venec
3.10. Zagorje 18,30 +Marjo Česnik, Zagorje 104, osmina

Sv. Angeli Varuhi

Ponedeljek

Sv. Frančišek Borgia

Torek

4.10. Klenik

Sv. Frančišek Asiški

Sreda

5.10. Zagorje 18,30 Rožni venec

Sv.Favstina Kowalska

Četrtek

18,30 Za zdravje, Klenik 21
+Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Klenik 6

Brdo

6.10. Juršče

19h +Anton in Marija Barbo, Ratečevo Brdo 10, obletna
17h +i Ludvik, Juršče 35, obletna

Parje
18h V čast Materi Božji v zahvalo, Parje 23
Zagorje 18,30 Rožni venec za duhovne poklice
7.10. Zagorje 17,30 +i starši in Alojzija Šabec, Zagorje 100

Sv.Bruno, ust. kartuz.

1. Petek

Rožnovenska Mati B. Klenik

1. Sobota

19h +Franc Bergoč, Kanada, dar. Klenik 38, zadušna
8.10. Zagorje 17,30 Spoved

Sv. Benedikta, dev. m.

18,30 +Franc in vsi +i Tomšič, Drskovče 5, obletna
+Jože Lever, Drskovče 5, obletna

8,30 +i Rebec, Trnje 73
28. NEDELJA Trnje
CELODNEVNO ČEŠČENJE (glej spodaj)
MED LETOM
9.10. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Dionizij, škof, muč.

Zagorje 14,30 Rožni venec
Trnje

16h +Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Zrimšek, Krka
SKLEP ČEŠČENJA

ob 8,30

- ČEŠČENJE V TRNJU: sv. maša
Po maši Češčenje SRT za šolarje in odrasle – do 10h
14h – 16h ČEŠČENJE SRT za vse – kadar kdo more
15h Spovedovanje (eden spovednik)
16h Sv. maša in SKLEP ČEŠČENJA
- V MESEC ROŽNEGA VENCA smo vstopili včeraj. Morda smo se ob obisku Fatimske Marije Romarice bolj zavedeli, kako veliko vlogo ima molitev rožnega venca za mir v svetu in za utrditev vere v nas samih in naših župnijah. Zato še posebej v tem mesecu radi vzemimo v roke rožni venec in ob premišljevanju Jezusovega in Marijinega življenja molimo za vse te in še druge namene. Molite ga v
družinah. V cerkvi ga bomo molili, kjer bo sv.maša, v Zagorju pa vsak večer ob
18,30 ali po maši.
- ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE JE danes. Geslo je: »TI SI MOJE ZAVETJE, MOJE VSE V DEŽELI ŽIVIH«. To naj spodbuja vse, še posebno mlade, k
zaupanju v življenje. V soboto, 8.10. ob 20h bo v župnijskem domu v Ilirski Bistrici – Trnovem srečanje za mlade »Za veliki DA življenju. Vprašanja bioetike.«
Sodelovali bodo s. Mirjam Cvelbar, SL, ginekologinja, in zakonca Mojca in Marko Mejak, dipl. babica in inženir. – Za še druge možnosti prisluhnite na Radiu Ognjišče.

- POBOŽNOST ZADOŠČEVANJA SRCU JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU ob
prvih petkih bo ta teden. Lepo vas vabim k spovedi – tudi otroke – v soboto ob
17,30 v Zagorju in v nedeljo ob 8h in 15h v Trnju ter k zadostilnemu sv. obhajilu
v petek in soboto.
- OBHAJILO BOLNIKOV na domu bo v petek dopoldne. Tisti, ki še želite, da vas
pridem obhajat, sporočite!
- BERA bo ta teden v Zagorju vsak dan dopoldne in zvečer po 20h, razen srede,
v Parjah v četrtek; v Kleniku v torek po maši, na Jurščah v četrtek in v Trnju v
soboto od 14h do 16h. Za ostale vasi naslednji teden.
- PROGRAMI ZA ODRASLE V DOMU MATERE TEREZIJE – samostan v Trnovem –
so v rumeni zgibanki na mizici za tisk. Vzemite si jih in poglejte, kaj bi bilo za vas!
Tam je tudi letak KATEHEZE ZA ODRASLE. V spremnem pismu so sestre zapisale: ''Po zgledu Jezusa, ki je otroke sprejemal in blagoslavljal, odrasle pa sprejel v svoje spremstvo in jih učil, tako vidi tudi Cerkev svojo prvenstveno nalogo v
katehezi odraslih. V našem prostoru se je v preteklosti malce skrila, danes pa čutimo potrebo po njej. Zato smo za letos sestre pripravile triletni sklop katehez,
ki bodo obravnavale vsebine: krščanskega praznovanja zakramentov (1. leto), zapovedi (2. leto)I in veroizpoved (3. leto). Srečanja so namenjena splošno
odraslim, posebej pa staršem in zakoncem, ki želijo svoje otroke bolj podpirati in
spremljati v njihovi duhovni rasti. Predvidevamo, da bodo srečanja trikrat letno
po 90 minut. Vodila jih bo s. Magda Burger, mag. katehetike in provincialka.

GOSPOD, POMNOŽI NAM VERO!
Kdo ne bi hrepenel po taki moči, ki jo noma podarita v ljubezni. Ta odnos ne podaje vera? Zato ni čudno, da učenci prosijo zna ne urnika ne plačila.
v današnjem evangeliju Jezusa: »Pomnoži
Vsi se moramo počutiti »nekoristni slunam vero!« (Lk 15,5). Kristus jim nato žabniki«, srečni, da lahko darujemo, ljuprikaže moč vere in pravi, da bi z vero, ve- bimo in se žrtvujemo za Boga, ko smo izliko kakor gorčično zrno, prestavili murvo. kusili njegovo ljubezen. Odnos, ki temelji
Gre za slikovito prispodobo, saj je gorčič- na ljubezni, želi dati vse za ljubljeno oseno zrno eno najmanjših semen, murva pa bo. Podobno kot ljubezen tudi vera ne išče
je drevo z izredno razvejenimi koreninami. najprej svojih pravic, ampak je le odgovor
Takoj zatem pa Kristus poudari še eno na Božji dar.
značilnost vere s prispodobo o gospodarju,
V Svetem pismu je nekaj čudovitih priki zahteva brezpogojno poslušnost. Mogo- merov take predanosti vernega človeka
če se nam ta podoba ne zdi primerna, da bi Bogu. Abraham je bil poslušen v veri do te
odsevala Boga. Da pa bi bolje prodrli v mere, da je bil pripravljen žrtvovati najsporočilo evangelija, se raje kot pri liku dragocenejše – edinega sina. Božja mati
gospodarja ustavimo ob razpoložljivosti Marija, ki je v veri poslušna Božjemu spohlapca. Služabnik, ki je na voljo gospodar- ročilu, sebe imenuje »služabnica« Boga
ju, je lepa podoba vernika. Vernik bo v (Lk 1,38), in končno sam Kristus, saj se v
odnosu do Boga popolnoma razpoložljiv. ljubezni do Očeta dá popolnoma na razpoV tem odnosu ni prostora za preračunlji- lago za odrešenje sveta.
vost ali polovično podarjenost. Odnos med
Naj nam Gospod nakloni milost, da bi se
vernikom in Bogom je bolj podoben odno- mu v ljubezni popolnoma izročili.
su zaročencev, ki se drug drugemu popolPo: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

V neki vasi je izbruhnil požar. Bogat in
reven človek, do tistega dne odlična soseda, sta izgubila vse svoje imetje.
Ubogi človek je ostal miren, bogatega
pa se je lotil obup.
»Mojzes,« je naposled dejal bogati,
»kako je mogoče, da si tako miren, ko
pa je vse, kar sva imela, zgorelo v požaru?«
»Meni je ostal moj Bog,« je odgovoril
siromak, »tvoj pa je zgorel v hiši.«

3. oktober
GERARD

Drobne zgodbe z biserom, 126

Bogati, mo(go)čni in prebrisani lahko zaupajo samo v svojo moč, svoje sposobnosti,
svoje veliko imetje, a se v trenutkih negotovosti ali stiske nimajo na kaj opreti. V primeru življenjskega poraza so sami. Pravični pa
ima Boga kot svoje edino upanje. Kolikokrat
sem tudi sam doživel, da mi je bila vera
(edina) opora v življenju. Še večkrat pa sem
doživel, ko so mi najrazličnejši ljudje pripovedovali, da so v trenutkih najgloblje krize
prav v veri črpali moč: »Če ne bi imel vere,
bi si vzel življenje,« ali »Ko je bilo najhuje,
sem molil!«
In kolikšna je tvoja vera?!?
B. Rustja

SMEH JE POL ZDRAVJA
Ali si res ti: Neki župnik je pri znanem kiparju za
župnijsko cerkev naročil Kristusov kip. Kip je bil nekoliko nenavaden, zato so nezadovoljni verniki godrnjali nad kiparjem in župnikom. Nekdo je župniku
predlagal, da bi poleg Kristusovega kipa v cerkvi
postavili še kip velikega duhovnika Kajfe, ki bi Kristusa spraševal: »Ali si res ti, ali naj čakamo drugega?«
Polovična karta: Župnik pelje romarje v Rim. Ko v
vrsti čakajo na vstopnice za Vatikanske muzeje,
mu eden od romarjev reče, da bo plačal samo polovično karto. »Zakaj pa to?« ga vpraša župnik.
»Mar ne veste, da sem na eno oko slep?«

Gerard izvira iz plemiške družine. Še
zelo mlad je začutil klic v redovništvo, tako je stopil v samostan Saint-Denis v Parizu. Kasneje se je vrnil na svoja posestva
v Brogni in tam ustanovil benediktinsko
opatijo Saint Gerard. Bil je neutruden in
znan po svetosti. Njegova soseda, Gizlebert iz Lotaringije in Arnald iz Fijandre, sta
ga povabila, naj povzdigne duha in usodo
tamkajšnjih opatij, ki sta izgubili svojo
identiteto. Umrl je leta 959 v Brognu, poB. Rustja
tem ko je neutrudno delal po Lotaringiji
in
Fijandri ter iskal zapuščene opatije in jih
duhovno prenavljal. Saint-Gerard, kraj,
kjer se je rodil in deloval, je kmalu postal
romarsko središče. Njegove relikvije hranijo v Saint-Gerardu, Madsousu, Aubangu
in Gandu.

Tviti papeža Frančiška
Biti kristjan pomeni odpovedati se sebi, sprejeti svoj
križ in ga nositi z Jezusom.
Druge poti ni.
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.zupnija-zagorje-trnje.org/

