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Jezusova spremenitev na gori
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NA LASTNE OČI SMO VIDELI BOŽJO VELIČINO

Leto XVI., 31 (831)

Otroci radi poslušajo lepe zgodbe, posebno tiste s srečnim
koncem. Ko jih gledaš, dobiš občutek, da so sami znotraj
zgodbe, v tem namišljenem svetu, ki se ne bi smel nikoli končati. Tudi starejši se od zgodbic največ naučimo in zdi se, da
je ta navidezni svet podoben izgubljenemu raju, ki je zasajen
v človekovem srcu in ga ni mogoče pozabiti. Kdor pa ne pozna lepih zgodb, si jih mora ustvariti. Zato je med mladimi toliko baharije, kaj vse so doživeli, a je večina teh zgodb izmišljenih, brez kančka resnice. Tudi namišljeni heroji so mikavni
in marsikoga zapeljejo na kriva pota, da je še sam iz dneva v
Čez šest dni je Jezus vzel
dan bolj v nerealnem svetu različnih pričakovanj in iluzij, res seboj Petra, Jakoba
sničnost pa je prepredena s svetom trdnega dela in borbe za
preživetje. Zato smemo trditi, da ostanejo mnogi nesamostojin njegovega brata Janeza
ni in odvisni vse življenje.
in jih peljal na visoko goro,
Ko so apostoli na svojih misijonskih potovanjih govorili o
na samo.
Jezusu, o njegovih čudežih, ozdravljenjih, sodnem procesu, Vpričo njih se je spremenil.
križanju in vstajenju, jih je marsikdo imel za neumne, brez
Njegov obraz je
pameti. Njihovo govorjenje se jim je zdelo kot blodnja. Da bi
zasijal
kot sonce
ljudi odvrnil od zmotnega mišljenja, je apostol Peter zapisal:
in njegova oblačila
"Nismo se oprijeli izmišljenih bajk, ko smo vam oznanili moč
so
postala bela kot luč.
in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, ampak smo na
In glej, prikazala sta se jim
lastne oči videli njegovo veličino." On je lahko tako zapisal,
Mojzes in Elija,
ker je bil zraven, ko se je Jezus pred izbranimi tremi apostoli na
gori spremenil in so ga videli obdanega z nebeškim sijajem.
ki sta govorila z njim.
"Nismo se oprijeli izmišljenih bajk!" Ali lahko Petrov stavek
(Mt 17,1–3)
ponovijo kristjani tretjega tisočletja? Sodobnik živi v labirintu
različnih ideologij, prepričanj in življenjskih slogov, zato je prisiljen poskrbeti za svojo prepričljivost,
če hoče, da mu bodo poslušalci prisluhnili. Živo si predstavljam duhovnike, ki študirajo in tuhtajo,
kako bi sodobno oznanjevanje približali človeku, ki se oklepa le tega sveta. Sodobnikove oči so zelo
pogoltne, njegova ušesa zaznavajo le stvari, ki tečejo na njegov mlin, z zadovoljstvom ovohavamo
le prijetne stvari, ki bi jih radi zadržali za večno, okus mora dajati nepopisen užitek, zato pijemo in
jemo do onemoglosti, kar otipamo kot mikavno pa ne bi radi nikoli izpustili iz rok. Takšni pač smo:
senzualni brez prave mere in to v času, ki slepo prisega na razum. Zato je evangelij za mnoge le lepa pravljica, ki je zanimiva za otroke, kot odrasel pa se lahko potolažiš s krilatico: "Jaz sem s tem
opravil enkrat za vselej!"
Petrov stavek pa bo ostal zapisan kot izziv za vse generacije: "Nismo se oprijeli izmišljenih bajk!"
Kaj bom jaz odgovoril človeku, ki me je poslušal in me prosi za dodatno razlago? Se bom opravičeval, ali pa bom z nasmeškom na obrazu priznal: "Jezus me je prepričal. Zame je vse, kar je zapisano v Svetem pismu, čista resnica!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Juršče
NEDELJA:
JEZUSOVA SPRE- Trnje
MENITEV NA GORI Trnje
6.8.

7,30 +Karolina in Jože Česnik in +i Valenčič, Knežak
8,30 Češčenje SRT
9h +Anton Žakelj in +i starši Matičič, Trnje 84, oblet.
V dober namen, N.N.

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Ponedeljek

7.8.

Sv. Sikst II., pp., muč.

Torek

8.8.

Sv. Dominik, redovnik

Sreda

9.8.

Sv. Edith Stein, muč.

Četrtek

11.8.

Sv. Klara, redovnica

Sobota

20h +i Kovač, Palčje 43, obletna

Klenik

20h V dober namen, Klenik
+i Bergoč, Klenik 44

Zagorje

10.8. Juršče

Sv.Lovrenc, diakon,m.

Petek

Palčje

12.8.

Sv. Ivana Šantalska

19h +i Žužek, Juršče 1, olbetna

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Parje
Zagorje

19. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
13.8. Trnje
Sv.Poncian, papež. in
Hipolit, duh., mučenca

7h V dober namen

20h +Jože Čančula, Parje 23, 30. dan
19,30 Spoved
20h +Franc Kljun, Zagorje 48, obletna
V zahvalo za zdravje, Zagorje 48
7,30 +Ivan Česnik, Palčje 49, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h Za žive in +e duhovnike, ki delovali v Trnju

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Po maši: Krst Jerneja Vadnjal

- SOZAVETNICA EVROPE – sv.Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), goduje v sredo. Iz ateizma je našla pot do Kristusa, za katerega je darovala svoje
življenje v plinski celici. Zato ji priporočajmo, da bi se Evropa zavedala svojih krščanskih korenin in se oklepala Kristusa, ki nam edini lahko prinese odrešenje, pa
tudi pravičnost, moralno življenje, pravo spoštovanje do vsakega človeka in vsakega naroda. Tako da ne bomo izkoriščali drug drugega, ampak si drug drugemu
pomagali.
- ROMANJE KAPELICE FATIMSKE MARIJE – Prihodnjo nedeljo pride v Trnje
in ostane tam do nedelje zjutraj, ko se preseli v Zagorje, kjer bo do 26. avgusta.
Ni mogoče, da bi obiskala vse družine v župniji. Vsak dan naj obišče tri družine, ki
povabijo k sebi še sosede in sorodnike, da jo skupaj častijo, se ji zahvaljujejo za
vse dobrote, ki jih je delila v teh sto letih vsem nam, in se ji priporočamo za naprej, da bi poslušali njena naročila in prošnje: da bi zadoščevali Jezusovemu in
njenemu srcu za vse žalitve, ki jih povzročamo mi sami in drugi ljudje. Vabi nas
tudi, da molimo za spreobrnjenje grešnikov, kajti mnogi se pogubljajo, ker nihče
ne moli zanje.
Družine, ki želijo sprejeti Marijo za nekaj ur, naj se vpišejo na list, ki je na mizici za tisk. Okvirno pa velja ta razpored: v Trnju bo 13. in 14. avgusta, v Kleniku
15. in 16. avgusta, v Palčju 17. in 18. avgusta, na Jurščah 19. avgusta.
Razpored vpisanih v trnjski župniji: Palčje in Juršče so že skoraj vse prevzeli,

veliko prostora pa je še v Trnju in Kleniku. Tisti, ki ste se že prijavili, vzemite list,
da boste vedeli od koga jo prejemate in komu jo potem izročate.
Naslednji teden od 20. do 27. avgusta bo romala v zagorski župniji in sicer: v
Zagorju bo 20. in 21. avgusta, v Drskovčah 22. in 23. avgusta dopoldne, v Parjah 23. avgusta popoldne in 24. avgusta, na Šilentabru 25. avgusta dopoldne in
na Brdu 25. avgusta popoldne in spet v Zagorju 26. avgusta. Od tu gre v Studeno. Vpišite se vsaj do petka, kdaj želite, da bo Fatimska Marija v vaši družini.
- ŠKOFIJSKO PRAZNOVANJE STOLETNICE FATIME za našo ŠKOFIJO bo v
ponedeljek, 14.8. zvečer. Povabljeni smo, da se udeležimo te slovesnosti in skušamo izpolniti Marijina naročila fatimskim pastirčkom: molitev in darovanje žrtvic
za spreobrnjenje grešnikov. Podrobnosti si preberite na lepaku na oglasni deski.

PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO
Matej v svojem Evangeliju poroča tudi o čudežih, ki se godijo v povezavi z Jezusom. Kjer je
pojavi Jezus, se pojavi tudi vera v to, da Bog
lahko vrača zdravje in ljudem, ki so obsedeni,
pomaga k zdravi pameti. Kot kaže, Jezusova
navzočnost lahko celo pokaže premoč Boga nad
smrtjo. Jezus silno spominja na starodavnega
preroka, na primer na očaka prerokov Elija, po
katerem so se dogajali podobni čudeži.
Kdor torej gleda Jezusa skozi oči Izraela, prepozna v njem polnost modrostnega in preroškega daru.
O tem govori tudi današnji odlomek, ki prikazuje Jezusovo spremenitev na gori. Pred očmi
svojih najbližjih učencev se je Jezus preobrazil.
Kot to opiše Matej, je začel sijati. Od nekod se
mu pridružita tudi Mojzes in Elija. Iz oblaka se
zasliši glas, ki ponovi to, kar je bilo slišati že ob
Jezusovem krstu: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad

katerim imam veselje« in še doda »njega poslušajte!«
V čem je pomen tega dogodka? Bog na ta
način pred Jezusovimi učenci razkrije izvir in
globino njegovega poslanstva. Jezus izvira iz
Boga in v njem, po njegovem nauku in delu se je
približalo nebeško kraljestvo. Prerok Daniel govori o tem, da se modri svetijo kot zvezda na
nebu za vse večne čase (Dan 12, 3). Oči Jezusovih učencev torej vidijo Jezusa tako kot nanj
gleda Bog, ki ga ponovno potrdi za Sina.
Učenci se na to odzovejo, kakor najbolje vedo
in znajo. Pred Jezusom padejo na obraz in njemu in obiskovalcema želijo služiti. A Jezus se ob
tem ne ustavi, dotakne se svojih prestrašenih
učencev, ki ponovno vidijo samo njega, in sicer
v običajni luči.
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/116/utrip/3792/

UMIK V SAMOTO
Pomembno dejstvo, na katerega nas opo- danje resničnosti v novi luči! Začnemo jih
zarja dogodek na gori, je, da se je Jezus gledati in presojati tako rekoč z Božjimi
spremenil med molitvijo na samem! Z iz- očmi. Zato je tako pomembno, da se v mobranimi učenci se je ločil od drugih, ločil litev res poglobimo, da molitev ni le neko
od ostalega sveta in šel na goro.
naučeno drdranje določenih obrazcev, amCerkveni očetje pravijo, da Jezus pri pak da je to pravi pogovor z Bogom. V taspremenjenju na gori ni spremenil oblike, ki molitvi smemo potem tudi mi pričakosaj potem ne bi bil več on. Ni se spremeni- vati to notranjo, »taborsko luč«, to je, razla oblika, ampak luč. Apostoli so ga videli svetljenje. V molitvi se tudi mi na nek
v novi luči! Tako tudi mi, kadar vstopimo način ločimo od sveta, gremo na goro,
v poglobljeno molitev, vidimo iste vsak- da se srečamo z Gospodom.

To je zelo pomembno, kajti kdor se ne
loči od sveta, ta ne more videti Gospodove slave! Taka, poglobljena oblika molitve, pa zahteva molk, v katerem moremo
zaslišati Božji glas, sicer »skrbi tega sveta« Božji glas v nas zadušijo. Molk nam
pomaga, da svoj pogled, svojo pozornost
usmerimo na bistveno, na tisto stvarno, a
hkrati prikrito Božjo navzočnost v našem življenju. Sv. Janez Klimak pravi:
»Molk je mati molitve, je ognjišče, ki
hrani ogenj Božje ljubezni!«
Molk pa je predvsem stvar srca in ne toliko ust. Molk ni v tem, da ne govorimo,
ampak v tem, da s srcem prisluhnemo
Bogu. K takemu molku nas vabijo tudi
posebni dnevi zbranosti, kakor so duhovne vaje. Vabijo nas, da ob Božji besedi
umolknemo, se umaknemo na goro, na
samoten kraj, ter v tišini molitve prisluhnemo Bogu. In spoznali bomo, kaj nam
Bog želi povedati, kaj pričakuje od nas,
kakšna je njegova volja za naše življenje.
Ta poletni čas je idealen čas za tovrsten
umik.
Po: J. Kužniku, V Marijini šoli

Gospod,
ti, ki si na gori učencem
razodel svoje veličastvo,
ohrani nas čuječe
v molitvi in premišljevanju,
da bomo znali strmeti
in se veseliti nad čudovitimi deli
tvojih rok!
Amen.

Po: J. Kužniku

SMEH JE POL ZDRAVJA

SEVERNA KOREJA – Severni Korejec
zaupa turistu: »Tukaj nikoli ne rečemo
»hvala Bogu«, ampak vedno »hvala našemu voditelju«.« – Turist: »Pa če ta enkrat umre?« – »Potem bomo rekli »hvala
Bogu«!«

10. avgust
LOVRENC

Lovrenca je papež Sikst II. zaradi njegovega svetega življenja, vedrega značaja in
izrednega poguma sprejel med sedmerico
diakonov rimske Cerkve. Kot prvi med njimi
je papežu stregel pri sveti daritvi, vestno je
upravljal cerkveno premoženje in skrbel za
uboge. S papežem ga je povezovalo iskreno prijateljstvo. Med preganjanjem kristjanov za časa cesarja Valerijana je Lovrenc
zvedel, da je cesar ukazal prijeti papeža.
Nemudoma je pohitel v ječo, da bi šel s papežem v smrt. Ta mu je svetoval, da naj
razdeli svoje premoženje, kajti zaradi preganjanja bo že čez tri dni »prišel za njim«.
Lovrenc je po treh dneh res umrl mučeniške
smrti.

Tviti papeža Frančiška
Ne zadovoljite se
s povprečnim
krščanskim življenjem:
odločno hodite
po poti svetosti.
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