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Leto XV., 1 (76)

V LJUBEZNI NAS JE VNAPREJ DOLOČIL,
NAJ BOMO NJEGOVI POSINOVLJENI OTROCI

Kaj hočeš v življenju biti in kaj boš postal? Gre za ideal o
sebi in za konkretno resničnost, torej za dve stvari, ki se pri
večini oddaljujeta druga od druge, namesto da bi prišlo do
čim večjega zbliževanja. Vsakdo si ustvari neko podobo o
sebi in lahko trdimo, da ima večina o sebi zelo visoko mnenje. Zelo se trudijo, da bi jih drugi občudovali in zato so prisiljeni imeti dva obraza: enega pred samim seboj in drugega pred drugimi. Zakaj prihaja do takšne dvoličnosti? Ker
delamo svoje načrte, kaj bi radi postali, a ne računamo s
In Beseda se je učlovečila sposobnostmi, ki jih imamo in svojih pričakovanj ter živin se je naselila med nami; ljenjskih sanj ne gradimo na vrednotah, ki so trajne in jih
in videli smo njeno slavo, zob časa ne more uničiti. Sodobnik se ne potrudi, da bi
odkril svoje poslanstvo, ampak popušča trenutni modi in
slavo kakor
želi biti popularen na način, ki ni vreden občudovanja.
edinorojenega od Očeta:
Večina sedanjih bogatašev in lažnih uspešnežev, ki se popolno milosti in resnice.
javljajo v medijih, se ne more pohvaliti s svojim krepostnim
Janez je o njej pričeval
življenjem. Daleč od tega. Uspeh, do katerega si prišel po
in klical: »Ta je bil,
lahki poti je tlakovan s prevarami, podkupovanji, korupcijo
o katerem sem rekel:
in izkoriščanjem sočloveka. In ti isti uspešneži se trudijo,
On, ki pride za menoj,
da bi takšno ravnanje uzakonili kot edino pravilno, da bi
je pred menoj,
imeli zakonsko podlago za svoja nemoralna dejanja. Zato
ker je bil prej ko jaz.«
je tak razkorak med tem, kar bi želeli biti in kakšni smo postali.
(Jn 1,14–15)
Apostol Pavel je pisal Efežanom o Božjem načrtu glede
človeštva: "V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po
Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci." Božji načrt je zasnovan tako, da ga lahko izpeljemo le takrat, ko se v nas združita Božja in človeška narava, kot se je to zgodilo v Jezusu. On je
bil Bog in človek hkrat. Temu ideali se lahko približamo, ker smo tudi sami ustvarjeni po Božji
podobi in sličnosti. Božični dogodek nam zelo zgovorno govori o tem, kaj se zgodi, ko se srečata Bog in človek: vse je naenkrat drugače. V svetu je več miru, pa čeprav vemo, da smo z rojstvom vrženi v sveti, ki je krut in neprizanesljiv. Zato Bog naredi naslednji korak: sprejme nas
za svoje otroke in nas s tem odkupi. Nismo plod slučaja, ampak del Božjega načrta. Apostol
Pavel se zato v pismu Filipljanom najprej zahvaljuje in slavi Boga, "ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom, pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem,
da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni".
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
2. BOŽIČNA
NEDELJA
3.1.

Trnje
Trnje

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Presv. Jezusovo ime Palčje

Ponedeljek

8,30 Češčenje SRT
9h +Jože Žele, Klenik 53
12h +i Krajnc, Palčje 18, obletna

4.1. Zagorje 17,30 +Milka Knafelc, Zagorje 112, osmina

Sv. Angela Folinjska

Torek

5.1. Klenik

17,30 +i starši Bergoč in Kristan, Klenik 27

Sv. Emilijana, devica

Sreda

6.1. Trnje

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

Četrtek

7.1.

16,30 +Anton Kapelj, Klenik 23, 30.dan

Zagorje 17,30 +Milka Žele, Zagorje 87, obletna
+Milka in Silvo Zadel, Zagorje 102/a
Juršče

16h +Angela in Jožef Kalister, Juršče 46, obletna

Sv. Rajmund Penjaf.

Petek

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
8.1. Zagorje 17,30 +Karolina in Maks Škrlj ter +Aljoša, Dr.7, oblet.

Sv. Severin Noriški

Sobota

9.1.

Sv. Hadrijan, opat

Zagorje 17h Spoved
17,30 +Albin Knafelc, Zagorje 112, obletna

NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA
10.1.

Trnje
Trnje

Sv. Gregor Niški, c.uč.

Košana 15h Dekanijska božičnica otroških zborov

8,30 Češčenje SRT
9h +Jože Smerdel, Trnje 23, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h +Miro Štajnrajh, Juršče 41

- VEROUK: Ta teden je verouk samo v petek v Zagorju. Za ostale ga ni. Vsi pa
pridite k sv. maši na praznik SVETIH TREH KRALJEV v sredo, 6.1. in prinesite
Jezusu svoj ADVENTNI DAR za revne otroke v misijonih.
- OBHAJILO BOLNIKOV in OSTARELIH bo v petek dopoldne. Če še kdo želi,
da ga pridem obhajat, naj sporoči.
- BOŽIČNI KONCERT: Kulturno društvo Juršče vabi na božični koncert, ki bo v
nedeljo, 10. januarja ob 11:30 v cerkvi Sv. Jurija na Jurščah. Nastopajo: Otroški
pevski zbor Juršče, Moški kvartet Šmihel, Otroški zbor Šmihel in Iskrice Šmihel.
Peli bodo tudi pri sv. maši.
- DEKANIJSKA BOŽIČNICA OTROŠKIH ZBOROV bo prihodnjo nedeljo v KOŠANI. Slavje ob jaslicah naj letos poveže vse družine. K sodelovanju so povabljeni otroški zbori, ki naj se predstavijo samostojno z dvema ali tremi pesmimi. Po
petju v cerkvi bodo otroci razdeljeni v različne delavnice, starši pa bodo povabljeni
na pogovor o vzgoji. Prijavite se v Postojno: Dekanija Postojna, Vilharjeva 2, email: zupnija.postojna@siol.net ali tel.: 05/720-46-40 ali mobi: 041/724-884. Pri
prijavi posredujte število otrok in njihovo starost ter pesmi, ki jih bodo peli.
- KOLEDNIKI, ki so vas obiskali po Božiču in vam prinašali Božji blagoslov ter
zbirali vaše darove za naše misijonarje, so nabrali vaših darov: v trnjski župniji
989,29 € in v zagorski župniji 786,21 €. Bog povrni kolednikom za njihov trud in
vsem darovalcem za vaš dar, ki ga bodo naši misijonarji uporabili za šole in socialne ustanove!

- SREČANJE KOLEDNIKOV bo letos v soboto, 9.1.2016 ob 9,30 v Vipavi. Z
nami bo tudi misijonarka s. Polona Švigelj, ki deluje v Senegalu in bo tudi deležna vaših darov za šolo, ki jo bodo zgradili z vašo pomočjo. Prijavite se mi čim
prej, najkasneje do torka zvečer.
- NEKAJ PODATKOV IZ ŽIVLJENJA OBEH ŽUPNIJ V LETU 2015:
(številke v oklepajih veljajo za leto 2014)
KRSTI: vsi
dečki
deklice

TRNJE
1 (2)
1 (1)
0 (1)
1 zak.

OBHAJILA: vseh

ZAGORJE
3 (4) (1 od drugod)
0 (2)
3 (2)
3 zakonski

4741 (4859)

PRVOOBHAJANCI: vsi
dečki
deklice

5 (1)
3 (0)
2 (1)

POVPREČEN OBISK NEDELJSKE MAŠE:
118 (124)
POROKE:
oklici:

3596 (3136)

0 (0 para)
0 (0 pari)

3 (3)
2 (2)
1 (1)

92
0 (0) parov
3 pari (3 pari)

POGREBI: vseh:
10 (11)
moški
4 (1)
ženske
6 (9)
starost
20-95 (57-94)
prevideni
6 (6)
neprevideni
4 (5)

(103,5)
2 pari drugje

5 (9) (2 od drugod)
1 (4)
4 (5)
66-89 (52-94)
3 (4)
2 (5)

VERSKI TISK V LETU 2012 (naročeni preko župnije)
Družina
8 (10)
8 (8)
Ognjišče
43 (38)
38 (41)
Misijonska obzorja
9 (10)
5 (5)
Mohorjeve knjige
3 (4)
1 (2)
Mavrica
4 (2)
5 (4)

NJEGOVI GA NISO SPREJELI
Kdo ne pozna bolečine staršev, ko se otroci zanje ne zmenijo več? Komu je danes tuja bolečina
mladostnikov, ki ne doživijo ljubezni in razumevanja staršev? Kdo od nas ni doživel zavrnitve od
človeka, od katerega jo je najmanj pričakoval? Verjetno je ena izmed najbridkejših človeških izkušenj prav doživetje zavrnitve, še zlasti zavrnitev ljudi, ki smo jim hoteli dobro ali smo jim kaj dobrega
tudi storili.
Uvod v Janezov evangelij, ki opisuje »spust« Kristusa, Božjega Sina, opiše tudi zavrnitev Kristusa, Božje Besede: »V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli« (Jn 1,11). »Svet je po njej
nastal, a svet je ni spoznal« (Jn 1,10). Kristus, ki biva v Božji luči, se »spusti« na svet, občuti grenkobo zavrnitve. Vendar je njegova odločitev nepovratna. Ljudem se približa, stopi mednje in postane eden izmed njih: »Beseda se je naselila med nami.« Človeštvo se zapira v svojo sebičnost in
napuh, ki mu preprečujeta stik z Besedo, Kristus pa še danes hodi po cestah našega sveta, trka na

vrata našega srca, tudi v zavesti, da ga mi lahko
zavrnemo: »Stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši
moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu« (Raz
3,20). Kristus se je ponižal in se iz bivanja v luči
spustil v svet teme in greha. Poleg njegovega
spusta pa obstaja še »spust« njegovega učenca –
kristjana, Božjega posinovljenca.
Ob božiču mi je starejša vdova pripovedovala,
kako je skrbela za otroke, se zanje žrtvovala, a se
je sedaj nihče od njih ne spomni. Niti za praznike.
Njena ljubezen doživlja zavrnitev. »Izredno težko
mi je zaradi tega, zlasti za praznike, a obenem
prav ob praznikih čutim, kako mi je Bog blizu. To
me drži pokonci,« je še dodala. Vedno sem občudoval ljudi, ki so zmogli v veri sprejeti razočaranja,
življenjske udarce ter zavrnitve, in nikoli nisem razumel, kako morejo nekateri reči, da so verni, pa
niso pripravljeni storiti prvega koraka in zaradi Kristusa sprejeti kake zahtevne naloge. Tisti, ki v
svoje življenje sprejme Kristusa in doživi njegovo
ljubezen, bo v njem dobival moč, da bo tudi v trenutkih razočaranja in zavrnitve zmogel naprej.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Jezus je beseda, ki jo je treba razglašati.
Jezus je resnica, ki jo je treba povedati.
Jezus je življenje, ki ga je treba živeti.
Jezus je ljubezen, ki jo je treba ljubiti.
Jezus je veselje,
ki ga je treba deliti z drugimi…

Zame je Jezus moje vse nad vsem.

Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

SMEH JE POL ZDRAVJA
ZAJČKI – Zajčji par gleda, kako čarodej
pričara iz klobuka zajčka za zajčkom. Zajec reče svoji zajčici: »Iskreno povedano,
najina metoda mi je bolj všeč.«

4. januar
ELIZABETA SETON

Elizabeta je bila prva svetnica Združenih
držav Amerike. Rodila se je leta 1774 v New
Yorku v bogati družini, ki je pripadala episkopalni Cerkvi. Dvajsetletna se je poročila z bogatim trgovcem Setonom in mu rodila pet
otrok. Vedno pa si je prizadevala za duhovno
življenje. Veliko je molila in pogosto obiskovala svojo cerkev. Z drugimi mestnimi
gospemi je ustanovila »Družbo za pomoč
ubogim vdovam«. Požrtvovalno je pomagala
siromašnim, bolnikom in umirajočim, tako da
so jo klicali »protestantska usmiljenka«. V Livornu v Italiji je nato spoznala bogato trgovsko družino, ki ji je pomagala, da se je usmerila h Katoliški cerkvi. V Katoliško cerkev je
bila uradno sprejeta 1805 v cerkvi sv. Petra v
New Yorku. Preselila se je v Baltimore in tam
ustanovila dekliško šolo. Ob njej so se začele
zbirati mlade žene, da bi skupaj živele duhovno življenje in pomagale revežem. Živele
so po pravilih usmiljenk sv. Vincencija Pavelskega. Umrla je za jetiko 4. januarja 1821.

Tviti papeža Frančiška
Svoje življenje moramo
osredotočiti na tisto, kar je
bistveno: na Jezusa
Kristusa. Vse ostalo je manj
pomembno.
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/

