Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
23. ned. med letom - Angelska
POŠILJAM TI ONEZIMA, DA GA SPREJMEŠ
IN SICER NE VEČ KOT SUŽNJA

4.9.2016 Leto XV., 34 (794)

Pobegi od doma so na dnevnem redu. Marsikateri otrok
ne zdrži pri svojih starših in bi rad čim prej prišel na svoje.
Kje so vzroki za takšne neljube razmere? Verjetno je prvi
razlog ta, da nimamo dovolj časa drug za drugega, marsikateri starš otroka jemlje za svojo lastnino, posebno očetje so
pogostokrat preveč gospodovalni in ukazovalni, matere pa
preveč zaščitniške. Še bi lahko naštevali razloge, ki privedejo do kratkih stikov v družinah. V podobni težki situaciji je bil
tudi apostol Pavel, ko se je k njemu zatekel suženj Onezim,
»Če kdo pride k meni
ki je pobegnil od svojega gospodarja Filemona. Pavel je s
in ne sovraži svojega očeta
Filemonom prijateljeval, zato je bil prisiljen korektno rešiti
neljubo situacijo. V pismu prijatelju zato izpostavi način, kain matere in žene in otrok
ko se bosta z Onezimom pobotala. Takole mu piše: "Morda
in bratov in sester, vrh tega
je bil zato za kratek čas ločen od tebe, da bi ga spet pridobil
tudi svojega življenja,
za zmeraj, in sicer ne več kot sužnja, ampak več kot sužnja,
ne more biti moj učenec.
kot brata, ki je nadvse ljub najprej meni, še toliko bolj pa teKdor ne nosi svojega križa
bi, tako kot človek kakor tudi v Gospodu."
in ne hodi za menoj,
Marsikdo pobegne od doma nepremišljeno, zaradi kakšne
ne
more biti moj učenec.«
manjše zamere, a kmalu uvidi, da je naredil napako in bi se
(Lk 14,26–27)
rad vrnil. Dandanes se to zgodi, ko starši zaljubljencu prepovejo, da bi se s svojim dekletom čez noč preselil v domačo hišo, češ, kaj bodo pa sosedje rekli.
Zaljubljenca si najdeta začasno stanovanje, a kmalu vidita, da nista kos nastalim razmeram: stroški
so previsoki, denarja pa nikoli dovolj. Od staršev je zelo odvisno, ali bodo sposobni na eno oko zamižati in podati roko sprave. Nisem pristaš "svobodne ljubezni", a časi so taki, da je treba nekaj časa potrpeti in se zadeve skoraj vedno uredijo. Pri pobegu za kratek čas je zelo pomembno, da pravi
trenutek pogoltnemo užaljenost in ne prilivamo dodatnega olja na ogenj, ki se bo slej ko prej sam
pogasil.
V Pavlovem primeru pa je šlo za drugačno zadevo: prijatelju Filemonu priporoča, naj Onezima ne
sprejme nazaj kot sužnja, ampak kot svobodnjaka. To pa predstavlja naslednji korak v velikodušnosti, ko ni dovolj le odpuščanje, ampak posinovljenje. V sužnjelastniški družbi je bilo takšno razmišljanje revolucionarno. Za apostola Pavla vemo, da se je zelo trudil, da sužnjev več ne bi bilo in bi se
vsakdo lahko sam odločil, kaj hoče v življenju postati. To nam pripada kot osnovna pravica do življenja, ki je svoboden dar, zato si ga nihče ne sme lastiti in ga ogrožati. Vendar Pavel doda še nekaj: vsakdo ima pravo ceno šele v Bogu, ki je njegov stvarnik. Zato je vsako življenje Božji dar in s
tem Božja, ne človeška lastnina. Bogu bomo dajali odgovor, kako smo skrbeli za svoje življenje, kako smo se borili za integriteto in spoštovanje življenja naših bližnjih. Vsi smo bratje in sestre v Kristusu, nebeški Oče nas je vzljubil in sprejel za svoje otroke. Bogu hvala, da nas tako ceni in nam
zaupa.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
23. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Franc in Antonija Bergoč, Klenik 44
MED LETOM ANGELSKA 4.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Mojzes, prerok Juršče 12h +i Kočevar
19h +Rozalija in Stanislav Pavlovič, Palčje 64
Ponedeljek 5.9. Palčje
Sv.Mati Terezija, red.

Torek

6.9. Klenik

19h +Štefanija Bergoč, Klenik 11, obletna

Sv. Zaharija, prerok

Sreda

7.59. Zagorje

Sv. Marko Križevčan

Četrtek

8.9. Juršče

MARIJINO ROJSTVO Trnje

7h V dober namen
16h +Angela in Ludvik Sedmak, Juršče 26, obletna
17,30 +Francka in Slavka Bergoč, Klenik 52, obletna

Zagorje 19h V čast Materi Božji v zahvalo, Zagorje 79/c
Petek

9.9. Zagorje 19h +Silvo Zadel, Zagorje 102/a, obletna

Sv. Peter Klaver, mis.

Sobota

+Ana Trebec, Zagorje 46, dar. Zagorje 79/c

10.9. Zagorje 18,30 Spoved

Sv.Nikolaj Tolentinski

19h +August Lutar, Zagorje 39

8,30 Češčenje SRT
24. NEDELJA Trnje
9h +Ivanka in vsi +i Štrukelj, Trnje 101, 1.obletnica
MED LETOM Trnje
11.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Prot in Hiacint, m. Palčje
12h +Anton Česnik, Palčje 71 obletna

Zagorje 16h Za bolnike, invalide in starejše, dar. Karitas
- VEROUK: Objavljamo popravek urnika verouka v Zagorju, v Trnju ostane isti:
URNIK VEROUKA
Trnje
Zagorje
torek ob 16h
torek ob 16h
1. razred
1. razred
ponedeljek ob 15h
ponedeljek ob 15h
2. razred
2. razred
ponedeljek ob 16h
torek ob 15h
3. razred
4 in 5. razred
četrtek ob 16h
četrtek ob 16h
4. razred
6. razred
torek ob 17h
petek ob 16h
5. in 6. razred
7. razred
ponedeljek ob 17h
petek ob 15h
7. razred
9. razred
četrtek ob 17h
8. in 9. razred
- ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE bo v soboto, 10.9. na
Sveti Gori. Posebej bomo ta dan prosili za nove duhovne poklice, za svetost poklicanih, za vse, ki v naši škofiji opravljajo katehetsko službo, in za družine, v katerih rastejo in zorijo duhovni poklici, da bo tudi na tak način prišlo do izraza letošnje geslo: »V družini je usmiljenje doma«. Ob 8h bo križev pot s Prevala na Sv.
Goro, ob 9,30 bo molitvena ura v baziliki, istočasno pa za strežnike in strežnice in
otroke v Kapeli prikazovanja. Ob 10,30 bo sv. maša s somaševanjem letošnjih jubilantov in drugih duhovnikov. Ob koncu maše bodo katehistinje in katehisti prejeli
diplome. Ob 13h bo polurni koncert družine in ob 13,30 litanije Mater Božje in
blagoslov z Najsvetejšim. Lepo vabljeni strežniki, mladi, družine, otroci, da ob
pomanjkanju duhovnih poklicev vztrajno prosimo za nove duhovne poklice.
- ŽUPNIJSKA KARITAS iz Zagorja vabi bolnike, invalide in starejše na srečanje,

ki bo prihodnjo nedeljo ob 16h. Pol ure pred mašo in med mašo bo prilika za sv.
spoved, med mašo pa prejem sv. bolniškega maziljenja.
- NOVA KNJIŽICA: »ČISTO SRCE VIDI BOGA«. Prav ob proglasitvi Matere Terezije iz Kalkute za svetnico, ki jo danes opravlja papež Frančišek v Rimu, je izšla
drobna knjižica Apolonije Kališnik o njenem življenju, posebnem poslanstvu in delu med najbolj ubogimi. Nekaj izvodov je na razpolago na mizici za tisk. Stane
2,50 €.
- DANES PROSIMO SVETEGA DUHA za njegovo vodstvo in našo odprtost, da
bomo sprejemali njegove navdihe v tem pastoralnem, veroučnem in šolskem letu.
Brez njegove pomoči bo vse naše prizadevanje zaman. Pa ne samo danes, vsak
dan Ga prosimo, še posebno ob važnih in težkih odločitvah, naj nas pravilno
usmerja.
- ŽUPNIJSKO ROMANJE: Včeraj smo najprej obiskali prafaro Mirna Peč na Dolenjskem. Gospod župnik nas je gostoljubno sprejel in nam pokazal obširno župnijo z obnovljenimi cerkvami. Povabil nas je k molitvi, ki dela čudeže. Podaril nam
je podobico z lepo molitvijo in nam priporočil, da bi jo molili vsak dan. Da jo boste
lahko tudi ostali župljani molili in s tem tudi obnavljali svojo posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu ob obisku fatimske Marije Romarice, jo tukaj objavljam:
Trdno verujem v tebe, Bog Oče, ki si mi podaril življenje;
z vsem upanjem se oklepam tebe, Božji Sin, Jezus Kristus,
ki si me s trpljenjem na križu in vstajenjem odrešil;
z gorečo ljubeznijo kličem tebe, Sveti Duh, ki me posvečuješ.
S svojim življenjem hočem potrditi svojo krstno zavezo z Bogom.
V skupnosti bratov in sester svete Katoliške Cerkve
si bom prizadeval živeti po nauku evangelija.
Svojo odločitev polagam v brezmadežno Srce presvete Device Marije.
Naša najzvestejša priprošnjica, vzemi nas pod svoj plašč
in nam ohrani sveto vero in slovenski dom. Amen.

BOG NA PRVEM – VSE NA PRAVEM MESTU
Pred leti je mlade na srečanju v Stični
nagovorila nekdanja uspešna smučarka.
Dokler je zmagovala, se je vse vrtelo
okrog nje. Biti na prvih straneh časopisov
je bilo nekaj običajnega. Ko pa je prenehala, je v njenem življenju zazijala praznina.
Ni bila več v središču pozornosti. Šport, za
katerega je toliko žrtvovala, ji ni pomenil
nič več. V tej veliki krizi bi se lahko z njo
zgodilo marsikaj, a ji je prav tedaj prišla
tiho na pomoč njena ostarela teta, globoko
verna žena, jo seznanila s krščanstvom in
ji posredovala smisel življenja. Mlada
športnica je začela obiskovati katehu-

menat, prejela je krst in druge zakramente.
Ko je mladim pripovedovala, kaj je srečala
v veri, jim je dejala, naj se držijo Kristusa,
in izrekla stavek: Ko je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu.
Ko v življenju postavimo Boga na prvo
mesto, bo vse drugo na pravem mestu.
Ljubiti Boga nad vse in ga postaviti na prvo mesto zahteva Jezus v današnjem
evangeliju, ko pravi: »Če kdo pride k meni
in ne zavrača svojega očeta, matere, žene,
otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec« (Lk 14,26).
Seveda gre v Jezusovih besedah za slikovit

semitski način izražanja, iz katerega lahko
izluščimo, da moramo pred vsem in nad
vse ljubiti Boga. Ne gre za prezir do najbližjih in staršev, kajti razumljivo je, da Jezus,
ki ni prišel razvezovat postave, ampak »dopolnit«, ne preklicuje Božje zapovedi:
»Spoštuj očeta in mater« (2 Mz 20,12).
Ljudje pa se bojimo Boga postaviti na
prvo mesto. Zdi se nam, da ne bo potem nič
ostalo za nas. Kdo ne pozna staršev, ki se
bojijo, da bi njihovi otroci vzeli vero preveč
zares, zato jim branijo, da bi »preveč« hodili
k maši, kaj šele na duhovne vaje ali podobno. Drugi starši v svoji brezbrižnosti otrokom ne posredujejo vere. Kaj pa bo dajalo
trdnost otrokom v življenju, če ne vera? Česa pa se bo oklenil mlad človek, ko bo v stiski? Na čem bo gradil svoje življenje, če ga
niso starši vzgojili v odpovedi za žrtev, za
ideale, za katere se splača kaj žrtvovati?
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Vzemimo svoj križ na svoja ramena
ter pogumno in z veseljem
začnimo pot na našo Kalvarijo.
V obhajilu je z nami Jezus,
kruh življenja, ter nam daje
življenje in moč.
Moč, ki izvira iz njegovega veselja,
krepkost, ki izvira iz njegovega trpljenja.
Brez trpljenja, brez tega veselja
nič ni mogoče.
Ne zapravljajmo svojih moči
za nekoristne stvari,
ampak usmerimo svoje napore
v iskanje Ljubezni.

Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

SMEH JE POL ZDRAVJA
ČASOPIS – »In zakaj ste danes že
spet prišli prepozno v pisarno?«
hoče vedeti šef. – »Ja, pa saj ste se
vendar včeraj jezili in mi rekli, naj
časopis raje preberem doma.«

6. september
ZAHARIJA

Zaharija je bil prerok in njegovo ime pomeni »Gospod se spominja«. Sodi med
»male preroke«, kar pomeni, da so njegovi
spisi manj obsežni. Deloval je okrog leta
520 pred Kristusom. Ljudstvo je skupaj s
prerokom Agejem navduševal za obnovo
templja, da tako dobi ognjišče in žarišče za
svojo versko in narodno prenovo. Prerok
Zaharija se v svojem pismu predstavi kot sin
Barakija in vnuk Adona ali Idona, poglavarja
vplivne duhovniške rodovine, ki se je vrnila
iz babilonskega ujetništva. Iz tega lahko
sklepamo, da je bil rojen v ujetništvu. S svojim naukom poudarja predvsem praktično
življenje po veri in nravnosti. Vredno pa je
omeniti tudi njegov nauk o angelih, Božjih
poslancih, ki preroku posredujejo Božja naročila za ljudstvo.

Tviti papeža Frančiška
Ne bojte se prositi
Boga za odpuščanje.
On se nikoli ne naveliča
in nam vedno odpušča.
Bog je usmiljenje sámo.
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