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Trnja in Zagorja
22. nedelja med letom - Angelska

3.9.2017

KER JE BOG USMILJEN,
DARUJTE SVOJA TELESA V BOGU VŠEČNO DARITEV

Leto XVI., 35 (835)

Človeško telo je tako zapleten in lep organizem, da ga ni
mogoče primerjati ne z vesoljem ne s kakšnim drugim ustvarjenim bitjem. Gre za nepopisni čudež, nad katerim se je celo
Bog vzradostil, ko ga je ustvarjal in je zadnji dan zaključil z lepo pohvalo: "Zelo dobro!" Naš Stvarnik je bil navdušen, da mu
je uspelo v človeka prenesti delček samega sebe. In zakaj je to
naredil? Da bi imel svoje sodelavce na zemlji, ker on lahko odrešuje, tolaži in razveseljuje samo z ljudmi, ki živijo med nami.
On pa se je obrnil
Kaj je sodobna družba naredila iz človeškega telesa? Pobožanstvila ga je, ga naredila za malik, ki ga povzdigujemo v nein Petru rekel:
bo. Naše telo je mit, ki se mu morajo vsi priklanjati, ga obču»Pojdi od mene, satan!
dovati in ga častiti. Vse reklame imajo v središču človeško teV spotiko si mi,
lo, še prav posebej žensko, ki zagotavlja uspešnost prodaje.
ker ne misliš na to,
Naše telo ima menjalno vrednost in je postalo prodajni artikel. Ali kar je Božje, marveč na to,
bi se Bog še danes razveselil te svoje stvaritve? Dvomim, ker smo
kar je človeško.«
se preveč oddaljili od prvotne Božje zamisli. Zakaj?
Takrat je Jezus rekel
Mislim, da nismo razumeli, kako si je naš stvarnik zamislil
svojim
učencem: »Če hoče
človeka: "Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval člokdo priti za menoj,
veka, v njegove nosnice je dahnil življenjski dih in tako je člonaj se sam sebi odpove
vek postal živa duša." Mi nismo samo telo, ampak telo, duh in
duša. Šele kot celota, kot telesno, duhovno in duševno bitje
in vzame svoj križ
smo Bogu najbližji. Kdor poveličuje le telo, ga malikuje in se
ter hodi za menoj!
klanja nečemu, kar ni Bog. Žal je sodobna družba preveč
Zakaj, kdor hoče svoje
enostranska, ko vidi le trenutne užitke, ki jih je mogoče doseči
življenje rešiti,
po najkrajši poti. Manjka nam zgodovinski spomin, da bi uvidega bo izgubil.
li, kako nas kratki trenutki zadovoljstva ne osrečujejo na dolgi
Kdor
pa svoje življenje
rok. Zato je naš duh večkrat zmeden ter ne ve, kaj je zanj dozavoljo
mene izgubi,
bro in kaj slabo, duša pa je prazna, brez pravega življenja, na
ga
bo
našel.
pol mrtva. Kaj torej storiti?
Treba se je ustaviti, se zamisliti in najti odgovor na vprašanje:
(Mt 16,23–25)
Kam nas vodi družba, ki pozna le telo in ga malikuje? Liberalna
miselnost, ki računa le z dobičkom, ne vodi le v gospodarsko revščino, ampak opazimo še hujše posledice na duhovnem področju. Vedno bolj se soočamo z družbo, kjer je človek ničvreden, ker je vse dovoljeno in ni nobenega moralnega in etičnega reda. In kaj lahko pričakujemo od ljudi, kjer je vse povezano s
tekmovanjem? Apostol Pavel bi nam rekel: "Bog je res usmiljen, a njegovo usmiljenje ima tudi neko mejo.
Če nisi ne vroč ne mrzel, te bom izpljunil!« Zato poslušajmo apostola narodov in si njegove besede vzemimo k srcu: "Ker je Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje in sestre: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev; tako bo vaše bogoslužje duhovno."
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
22. NEDELJA Trnje
9h +i Kristan, Trnje 71
MED LETOM Trnje
+Štefanija Bergoč, Klenik 11, obletna
– ANGELSKA
3.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Gregor Vel.,pp.c.uč Palčje 12h +Anton Česnik, Palčje 71, obletna

Zagorje 16h V čast Sv.Heleni za invalide, bolnike in starejše
Ponedeljek

4.9.

Sv. Rozalija Siciljska

Torek

5.9.

Sv. Mati Terezija, red.

Sreda

6.9.

Sv. Zaharija, prerok

Četrtek

19h +i Pavlovič, Palčje 23, obletna

Klenik

19h +i Tone Kernel, Klenik 11

Zagorje

7.9. Juršče

Sv. Regina, dev. muč.

Petek

Palčje

7h +Jože in Ivana Česnik ter +Albert, dar. Kanada
17,30h +Kristina Žužek, Juršče 62, osmina

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice

8.9. Trnje

17,30 +Silva Trebec, Trnje 73, dar. mežn.

MARIJINO ROJSTVO

Zagorje 19h +Silvo Zadel, Zagorje 102/a, obletna
18,30 Spoved
Zagorje
Sv.Peter Klaver, misj.
19h +Jože in vsi +i Polh, Drskovče 25, obletna
+Maksa in Mirko Valenčič, Kilovče 10, obletna
Sobota

9.9.

8,30 Češčenje SRT
23. NEDELJA Trnje
9h +Slavka in Francka Bergoč in +Franc Č.,Kl.53,obl
MED LETOM Trnje
+Franc in Frančiška Margon, Trnje 62
- KATEHETSKA
10.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Nikolaj Tolentinski Juršče 12h +i Glažar, Juršče 72, obletna
- SREČANJE INVALIDOV, STAREJŠIH IN BOLNIKOV bo danes v ZAGORJU
ob 16h. Pol ure prej bo možnost za sv.spoved. Spovedoval bo g. Marjan iz Pivke,
maševal in pridigal pa bo g. dekan Lojze iz Knežaka. Med mašo boste bolniki in
starejši lahko prejeli sv.maziljenje, če prej opravite sv.spoved in ga v letošnjem letu še niste prejeli ali se vam je poslabšalo zdravstveno stanje. Po maši bomo nadaljevali skupno druženje v Gasilskem domu. Lepo vabljeni k udeležbi, mlajši pa
se ponudite starejšim, da jih pripeljete na to srečanje!
- KATEHETSKA NEDELJA: Sveta maša ob začetku novega šolskega in veroučnega leta bo naslednjo nedeljo, 10. septembra, ob 9h v Trnju. Šolarji, prinesite s
seboj k maši svoje šolske torbe, da jih bomo blagoslovili!
- URNIK VEROUKA:
TRNJE
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
9. razred

četrtek ob 17h
ponedeljek ob 15h
ponedeljek ob 16h
četrtek ob 16h
ponedeljek ob 17h
v Zagorju v torek
petek ob 17h

ZAGORJE
torek ob 16h
1. razred
petek ob 15,30
2. razred
4 in 5. razred

v sredo ob17h

7.in 8.razred
birm. 8.razred

v torek ob 17h
petek ob 16,30

VEROUK je ta teden po urniku: v Trnju za 2. in 3. razred ter v Zagorju za 1. In 2.
razred. Za ostale veroučence (od 4. do 9. razreda) pa je namesto verouka SPOVED: v Trnju jutri ob 16h in v Zagorju v torek ob 17h.
- SPRIČEVALA vrnite takoj, že prvo uro ali ko pridete k spovedi!
- ZAGORSKI BIRMANCI se pripravite na spraševanje za birmo. Ponovite in naučite se vsa vprašanja, ki so v knjigi, pa tudi molitve in učne obrazce. Jaz vas bom
spraševal v sredo, 6.9. ob 18h v župnišču. Gospod dekan (novi) Jožef Koren pa
vas bos spraševal v soboto, 16.9. ob 9h.
- SESTANEK ZA STARŠE ZAGORSKIH BIRMANCEV bo v petek, 8.9. po maši,
da se dogovorimo o zadnjih pripravah na slovesnost sv. birme.
- PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA – MALI ŠMAREN je v petek, 8.9. Sv.maši
bosta ob 17,30 v Trnju in ob 19h v Zagorju. Lepo povabljeni, da čestitamo naši
nebeški Materi ob njenem prazniku.
- ZAHVALA: SODELAVKE ŽUPNIJSKE KARITAS Trnje se iskreno zahvaljujemo vsem župljanom, ki ste se prejšnjo nedeljo v tako lepem številu udeležili srečanja starejših. Zahvala gre tudi vsem domačim, ki ste poskrbeli za prevoz in
spremstvo ter vsem trem duhovnikom (g. župniku Niku, g. Marjanu iz Pivke in g.
Zdenku iz Košane), ki ste poskrbeli za duhovni del srečanja. Po sveti maši je sledilo še prijetno druženje v mežnariji. Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pripomogli
k tako lepemu dogodku!
- OKLICI v Trnju na vratih: Borut Kravanja – Helena Pavlovič

BOŽJE IN ČLOVEŠKE MISLI
Kristus v evangelijskem odlomku napoveduje svoje trpljenje, Peter pa ga po razodetju človeške pameti odvrača. Nasprotje se tako zaostri, da Jezus imenuje Petra kar satana.
Očita mu, da ne misli na to, kar je Božje,
marveč na to, kar je človeško.
Peter se pri tem ni zavedal, da bi bilo v
njegovih mislih kaj napačnega. Prepričan je
bil, da so pravilne in dobre. Saj vendar ne
gre, da bi bil Kristus, Sin živega Boga, deležen trpljenja! Če mu kaj takega preti, ga je
treba odločno odvrniti. Pa je bila ravno ta
namera zelo človeška in prav nič Božja. NI
je navdihoval nebeški Oče, ampak Petrovo
meso in kri.
Kaj podobnega se zna dogajati tudi med
nami.
Zvedelo se je, da želi škof župnika premestiti. Nekaj gorečih faranov, prepričanih, da
zagovarjajo Božjo stvar, se je uprlo. Obnovil
nam je cerkev, nabavil zvonove, mladino

ima za seboj, ne damo ga! Ščuvali so vernike, na škofijo pošiljali protestna pisma, župnika nagovarjali, naj škofa ne poskuša, grozili, da bodo zazidali cerkvena vrata … Nebeški Oče jim tega najbrž ni narekoval.
Kdo ve, če ne gre za nekaj podobnega, ko
je med kristjani govora o odpravi duhovniškega celibata. Pravijo, da želijo dobro Cerkvi, ker bi potem imela več poklicev, dobro
pa tudi duhovnikom, ker bodo živeli lažje in
bolj človeško. Ali bi bilo po odpravi celibata
res več poklicev, ne ve nihče. Ko gre pa za
»lažje in bolj človeško življenje«, ni treba
imeti preveč tenka ušesa, da zaznamo prišepetavanje mesa in krvi.
Kako prepoznamo, kdaj nam govori nebeški Oče, kdaj pa meso in kri? Morda iz Jezusovih besed, da življenje najde tisti, ki ga
zaradi njega izgubi.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepih

4. september
ROZALIJA SICILSKA

Zaupanje, da ima Bog za vsako razpoloženje in za vsako stisko pripravljenega angela, ki nam ga pošilja, nam daje
gotovost, da bo naše življenje uspelo, da
za nas ni brezizhodne situacije. Vse se
lahko preobrazi. Božji angeli nas vedno
znova vodijo po novih krajih naše duše,
da bi od tam stvari razrešili drugače.
Tako je vera v angele, ki nam jih pošilja
Bog, vera, polna upanja. Je prijaznejša,
z več zaupanja. V nobeni situaciji ne
ostanemo sami. Bog vedno in povsod
gleda na nas. Ko ga prosimo – ali tudi
tedaj, ko se njemu samemu to zdi potrebno – nam pošlje angela, ki ga potrebujemo, da bi se naše življenje uresničilo.
Po Anselm Grün, Ti si moj angel

SMEH JE POL ZDRAVJA

»Tvoja žena gleda tvoj boj po televiziji.
Sprašuje samo, kam si dal polico za
življenjsko zavarovanje.«

Češčenje te svetnice je bilo posebej razširjeno na Siciliji. Težko je razločevati in jasno
spoznati, kaj iz njenega življenja je legendarno in kaj resnično. Zdi se, da je bila Rozalija
hči vojvode Sinibaldija in da se je rodila okoli
leta 1100. Postala je dvorna dama in spremljevalka kraljice Margarete, žene Guligema I.
(1154–1160). Umaknila se je z dvora, da bi
se lahko posvetila odmaknjenemu življenju v
spokornosti na Romarski gori (Monte Pellegrino), ki jo je dobila v dar od kraljice Margarete. Bežala je pred demonom, ki jo je skušal
v času molitve, zato se je umikala vse globlje
in dlje od sveta, v vse bolj zapuščene kraje.
Po vrnitvi na Romarsko goro je umrla leta
1160. Njene ostanke so našli v neki votlini leta 1624, tako da je ta kraj postal cilj mnogih
romarjev.

Tviti papeža Frančiška
Skrb za stvarstvo ni le nekaj, o čemer je Bog govoril
na samem začetku zgodovine. Po Njegovem načrtu je
ta naloga zaupana vsakemu
od nas.
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