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Trnja in Zagorja
2. adventna nedelja

4.12.2016

Leto XV., 47 (807)

NARODI SLAVIJO BOGA
ZARADI NJEGOVEGA USMILJENJA
Kaj pričakujemo od Boga in kakšne želje polagamo vanj?
V izrednem svetem letu usmiljenja smo se nanj obračali s
prošnjo, da bi bil z nami usmiljen in da bi lahko usmiljenje, ki
ga po njem prejemamo, znali deliti drug z drugim. Ali niso
imeli pobožni Judje v ospredju isto hrepenenje, ko so čakali
na odrešenika? Ko so bili dolga leta kot sužnji, se je majhen
ostanek obdržal, ker so verjeli, da je njihov Bog usmiljen in
jih ne bo zapustil. Prišel bo dan, ko se bodo vrnili v Jeruzalem, kjer ga bodo lahko častili v veličastnem templju, v svetiJaz vas krščujem z vodo,
šču, ki se spodobi za tako mogočnega Boga.
da bi se spokorili;
Ali so se danes naša pričakovanja kaj spremenila? S kakta pa, ki pride za menoj,
šnimi željami vstopamo v adventni čas? Mnogi komaj čakajo
je močnejši od mene
na praznični december, ko bo vse v lučkah, darilih in veseljačenju. Za mnoge so pričakovanja zelo konkretna, otipljiva,
in jaz nisem vreden,
povezana z lepo zunanjostjo. Pri tem pa pozabljajo, da vse,
da bi mu obuvalo sezul;
kar je lepo mine, ostane pa samo kvalitetna vsebina, ki nas
on vas bo krstil s
drži pokonci, da v času krize, nesoglasij in različnih oblik so- Svetim Duhom in z ognjem.
vraštva, ne omagamo.
(Mt 3,11)
Apostol Pavel je ob koncu svojega življenja imel bogato
izkušnjo, kako so pogani sprejeli krščanstvo kot pravo rešitev, ki jo naklanja veliki Bog. Krščanski
skupnosti v Rimu je pisal: "Sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. Pravim namreč, da je Kristus postal služabnik obrezanih zaradi Božje resnice, in je zato uresničil
obljube, dane očakom, medtem ko narodi slavijo Boga zaradi njegovega usmiljenja."
Apostol Pavel se je najprej obrnil na Jude, na izvoljeni narod, na obrezane zaradi Božje resnice.
Njim je bila dana obljuba, oni so pričakovali odrešenika in ko je prišel, ga verski voditelji niso prepoznali. Njihova pričakovanja so bila drugačna: čakali so na svetnega vladarja, na političnega rešitelja, prišel pa je nekdo iz neznanega Nazareta, katerega starše poznajo. Pričakovali so Boga po
svojem okusu, Jezus pa je podiral vse splošno sprejete norme. Zato je bil Pavel kot misijonar poslan k oddaljenim, k tistim, ki so pričakovali pravega odrešenika in so bili odprti za presenečenje.
Ali je danes kaj drugače? Pričakujemo nekoga, o katerem smo si že ustvarili svoje mnenje. A Jezus je presenečenje, kot je bila presenečenje izvolitev novega ameriškega predsednika. Ne le v politiki in gospodarstvu, tudi v našem duhovnem življenju mora priti pretresa in takšnega presenečenja, ki bo vse obrnilo na glavo. Takrat se bomo prebudili in se zazrli v novo prihodnost z drugačnimi
pričakovanji. Naj bo adventni čas zares čas priprave na božično presenečenje: Jezus se mora roditi
v vsakem človeku in mu prinesti mir, ki ga svet ne more dati.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Devetdnevnica k Brezmadežni in češčenje SRT
2. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h +Alojz Vidrih, Trnje 70, obletna
NEDELJA
4.12. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Janez Damaščan Juršče 12h +Milan Uhelj, Juršče 33/a, obletna

Zagorje 15h Devetdnevnica k Brezmadežni
Ponedeljek

5.12.

Sv. Saba, puščavnik

Torek

6.12.

Sv. Miklavž, škof

Sreda

7.12.

Sv. Ambrož, škof, c.u.

Četrtek

Palčje

15h +i Uršič, Šempeter

Klenik

18,30 +Anton Kapelj, Klenik 23, 1. Obletnica

Zagorje 17,30 +i Avcin, Zagorje 63

8.12. Trnje

BREZMADEŽNA

16,30 +Marija Rebec, Trnje 73
+Jožef Smrdel, Trnje 23, obletna

Zagorje 18h +Marjo Česnik, Zagorje 104, dar. Palčje, Slavka
Petek

9.12.

Sv. Valerija, mučenka

Sobota

Zagorje 17,30 +i Sitinger in +Stana, Parje 21, dar. Jože, obletna

10.12. Zagorje 17h Spoved

Loretska Mati Božja

3. ADVENTNA
NEDELJA
11.12.
Sv. Damaz I., papež

17,30 +Pavel Kruh, Australija, dar. Zagorje 23, zadušna
Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h +Tay Matičič, Australija, dar. Trnje 84, zadušna
+i Bergoč, Trnje 57, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

Trnje

12h SHOD: V čast sv. Miklavžu za sosesko Palčje

ADVENTNO SPOVEDOVANJE

- SPOMINSKE PODOBICE na blagoslov kipa sv. papeža Janeza Pavla II. vam
bodo delili ob izhodu.
- SESTANEK ZA BOTRE je danes ob 17h v cerkvi v Postojni. Obvezen je za vse
botre!
- MAŠA ZA BIRMANCE, tudi starše in botre, kolikor je mogoče, je ta teden v Palčju in Kleniku. Urnik sv.maš glej zgoraj!
- SV. MIKLAVŽ bo obiskal otroke in obdaril vse do 5. razreda jutri, 5.12. ob 16,30
v Trnju in ob 17,30 v Zagorju. Na obeh krajih bo na začetku kratko bogoslužje –
devetdnevnica k Brezmadežni.
- BREZMADEŽNO SPOČETJE Device Marije je slovesni praznik, ki ga praznujemo v četrtek. To je drugi največji Marijin praznik. Zato vas lepo vabimo k slovesni sv. maši v Trnje ob 16,30 ali v Zagorje ob 18h.
- ADVENTNO PREDAVANJE v Postojni bo v četrtek, 8.12.2016 ob 19h v župnišču. Predaval bo …?
- ČAJANKA Z LJUBLJANSKIM NADŠKOFOM, G. STANISLAVOM ZORETOM
bo v petek, 9.12. ob 19h v Gasilskem domu v Zagorju. Pogovor o pogledih gosta
na razna dogajanja v Cerkvi in družbi bo vodila gospa Katja Lavrih. Lepo vabljeni!
- DAN ODPRTIH VRAT V ŠGV: V soboto, 10. 12. 2016, pripravljajo na Škofijski
gimnaziji Vipava dan odprtih vrat. Namenjen je učencem višjih razredov osnovnih

šol, njihovim staršem in vsem drugim, ki bi radi pobliže spoznali šolo, obiskali pouk in izvedeli kaj več o tem, kako si na šoli prizadevajo za vzgojo in izobraževanje. Po koncu programa v šoli, ki se bo pričel ob 9. uri, bo tudi možnost obiska in
ogleda dijaškega doma. Lepo vabljeni.
- MAŠA ZA ČEBELARJE ob godu zavetnika sv. Ambroža bo prihodnjo nedeljo,
11.12. ob 10,30 v Pivki. Po maši bo srečanje za vse v pivškem župnišču. Vabijo
ne le čebelarje, ampak tudi vse, ki imate radi čebele in njihov med ter druge čebelje pridelke.
- ADVENTNA SPOVED v Trnju bo v nedeljo, 11.12. popoldne. Ura še ni določena (ali 14h ali 16h). Na razpolago bo eden tuj spovednik. Potrudite se, da boste
dovolj zgodnji, da spovednik ne bo odšel, če se bo prekinila vrsta.
- MAH ZA JASLICE: v Trnju prosijo, da otroci naberete mah za jaslice. Hvala!
- O NATEČAJU ZA IZDELAVO JASLIC posameznikov, družin, mladih, otrok,
birmancev in razstavi jaslic si preberite v zadnjih Zvonovih!

NATAKNI SI KRISTUSOVA OČALA
V evangeliju nam »adventni pridigar«
Janez Krstnik kliče: »Spreobrnite se,
kajti približalo se je Božje kraljestvo!«
(Mt 3,2) Njegov klic k spreobrnjenju je
vedno aktualen, zlasti v adventu, vendar
se grška beseda za spreobrnjenje (metanoia) »etimološko nanaša na spremembo uma, spremembo načina mišljenja.
Pomeni zavzeti drugačno stališče, videti
resničnost z novimi očmi« (Tomaš
Špidlík).
Spreobrnjenje je središče preroških
pridig, ne samo učenja Janeza Krstnika.
Spremeniti (spreobrniti) moramo svoje
mišljenje, v skladu z njim pa nato svoje
življenje. Človek je poklican, da vnovič
pretehta, katere vrednote vladajo v njegovem življenju in katere krojijo njegove odločitve. Adventni čas je nova pri-

ložnost, da bi »prečistili« svoj razum in
svoj pogled na svet.
Spreobrniti se pomeni videti resničnost z novimi očmi, zato pomeni postaviti Boga v središče in ne imeti v središču lastnega jaza ter svojih podob o
Bogu. Pomeni spremeniti način razmišljanja o Bogu in svoj način odnosa z
njim in se odvrniti od idej, ki smo si jih
sami ustvarili, k njemu, kakršen se razodeva. Tako Janez Krstnik v evangeliju
poziva farizeje, naj si ne domišljajo, da
imajo Abrahama za očeta, ampak naj se
pripravijo, da bodo sprejeli novo razodetje, ki bo prišlo v Jezusu Kristusu.
Spreobrnjenje tako v tem smislu pomeni, da si nekako nadenemo »Kristusova očala« in skoznje gledamo na svet,
dogodke in na ljudi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Fenomen današnjega časa je, da obstajajo ljudje, ki so pripravljeni zatajiti svojo
enkratnost, svojo pristnost in identiteto,
upogniti svojo hrbtenico, da bi si pridobili
vstop v navidez pomembno družbo. Prilagajajo se, na noben način nočejo biti drugačni od drugih, nočejo izstopati, trudijo

se, da ne bi koga užalili, da ne bi prišli s
kom v konflikt in bi jih iz določenega kroga izključili. Tako izgubiš svojo identiteto
in potoneš v množici. Primerjaš se z drugimi in se več ne razlikuješ, opustiš svojo
pravo obliko in podobo in s tem izgubiš
svoj obris.

Nekoč je nekdo rekel: Človek se rodi kot
original, umre pa kot kopija. Podrejamo se
diktatu mode, zapeljivosti reklam, počenjamo to, kar je »in«, pustimo se določati
temu, kar se dela – naj bo to pri vprašanju
aktualnih počitniških krajev, najmodernejše znamke hlač ali političnega prepričanja
– in to se začenja že pri otrocih. Postajaš
takšen, kot so vsi – in se pri tem izgubljaš.
Vsem želiš ustreči – in se pri tem izgubljaš
v nič. Krščansko poslanstvo je drugačno:
Vstani, Jeruzalem, Bog želi tvoj blišč, Bog
ti je dal za večno svoje ime, Bog te želi v
tvojih posebnostih – in povzpni se v višavo,
postavi se in se pokaži v svoji enkratnosti
in v svoji lepoti! Dvigni se! Postavi se! Postavi se za Boga – kot se je postavil Janez,
trdi in nenavadni klicar v puščavi. Postavi
se zase in za svoje meje in naj te objame
Božja neskončnost! Bodi ves svoj v svoji
enkratnosti! Bodi pokončen in postavi se
na lastne noge, človeški sin, človeška hči!
Ne izgubljaj hrbtenice, ki ti jo je podaril
Gospod!
Po: A. Schwarz, Moj resnični božič

Molitev k svetemu Miklavžu

Ti si naš zavetnik,
pomočnik, vdovam in sirotam.
Živel si v razdajanju
svojega bogastva.
Nauči nas deliti,
biti drugim v oporo,
skrbeti zanje
in pomagati ubogim.
Naj bomo kakor ti,
pomočnik, varuh, tolažnik
in vodilo k luči vsem trpečim.
Sveti Miklavž,
prosi za nas.
Po: radio.ognjisce.si

SMEH JE POL ZDRAVJA
PRTLJAGA – Gorenjec vpraša taksista: »Koliko stane do centra?« – »Dvajset evrov.« – »Koliko pa za prtljago?« –
»Zastonj.« – »Ah, potem mi pa peljite
samo kovčke, jaz pridem peš za vami.«

7. december
AMBROŽ

Rodil se je v Treviriju leta 354. Bil je sin
pretorijanskega prefekta v Galiji. Ko je ostal
sirota, so ga poslali na študij v Rim. Vstopil
je v administracijo in postal guverner Milana. Po smrti škofa Aksencija ga je ljudstvo
leta 374 javno izbralo za škofa v Milanu.
Mesto je bilo v tistem času cesarjeva prestolnica, a Ambrož je s svojo odločnostjo in
energičnostjo uspel Cerkev rešiti podrejenosti državi in cesarju. Po hudem pokolu, ki
ga je zagrešil cesar Teodozij v Solunu leta
390, Ambrozij ni pustil, da bi cesar vstopil v
mesto, odklonil mu je obhajilo, dokler ne naredi pokore za storjeni pokol. Bil je zvest
pastir svoji čredi in goreč pridigar ter neutruden pisec. Ambrozij je uvedel češčenje
relikvij na zahodu, potem ko je odkril številne grobove mučencev. Umrl je leta 397 v
Milanu.

Tviti papeža Frančiška
Ko se soočimo s križem, se
obrnimo k MarijiL Daj nam
moči, Marija, naša Mati,
da sprejmemo
in objamemo ta križ!
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/

