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MOLITE ZA NAS,
DA BI BILI REŠENI SLABIH IN POKVARJENIH LJUDI
Sodobna družba je zelo raznolika, kajti demokratični odnosi
so podobni stanju, ko kočijaž nima v rokah vajeti in konji podivjajo. Katastrofa je neizogibna, ker v divjanju ni nobene usklajenosti ter pravega ritma in tudi konja bežita vsak po svoje. Ta
primera lepo opiše sodobno družbo, v kateri ni nobenega skupnega programa, vsakdo hoče živeti po svoje, eni bolj zmerno,
drugi bolj divje, eni v skladu s svojim prepričanjem, drugi skušajo iz dane ponudbe čim več iztržiti samo zase. Zato o enih govorimo, da so dobrotniki človeštva, drugim pa dajemo etiketo,
Tisti pa, ki bodo vredni,
da so paraziti. Res je, niti dva brata si nista enaka in zato je
da dosežejo oni vek
skupno življenje pogostokrat boj za prevlado. Ko je apostol Pavel opazoval mlade krščanske skupnosti, ki jih je ustanovil, je z
in vstajenje od mrtvih,
neko grenkobo pisal Tesaloničanom: "Bratje, molite za nas ...
se ne bodo ženili
da bi bili rešeni slabih in pokvarjenih ljudi; nimajo namreč vsi
in ne možile,
ljudje vere."
zakaj tudi umreti
Slabi in pokvarjeni ljudje so resničnost, pa čeprav si to
ne bodo mogli več;
nočemo priznati oziroma se opravičujemo, da ima vsakdo praenaki
so namreč angelom
vico, da si po svoje uredi življenje. Te pravice nam nihče ne
in
so Božji otroci,
sme kratiti, vendar s svojim ravnanjem ne smemo jemati svoker
so
otroci vstajenja.
bode komu drugemu. Zato je treba imeti spoštljiv in dostojen
odnos do vsakega človeka, sicer nehamo biti ljudje.
(prim. Lk 20,35–36)
Ali smemo govoriti o pokvarjenih ljudeh? Težko je reči, kdo je
pokvarjen in kdo lep oziroma dober. Človekove besede so zelo prefinjene in zato velja pregovor, da
beseda ni konj. Šele dejanja razkrivajo pravo naravo človeka. Ker besedam ne verjamemo, so
mnogi zelo nezaupljivi in potrebujejo veliko časa, da se vključijo v okolje in se odprejo. Zato razumem Pavla, ko Tesaloničanom svetuje previdnost, ki jo je treba podpreti z molitvijo. Marsikdo ni dovolj močan v sebi in zato potrebujejo ne le fizično, ampak tudi moralno podporo. Dobro je, da molimo za tiste, ki so sami, osamljeni in ubogi. Prav tako potrebujejo našo molitev tisti, ki so obupali,
imajo negativne življenjske izkušnje, so po svoji naravi trdi in neizprosni, ker menijo, da je nove
razmere mogoče ustvariti le z nasilno odstranitvijo tistih, ki so nam v oviro. Osebno menim, da je
pokvarjenih ljudi bolj malo, največ pa je tistih, ki negativnih izkušenj niso znali vzeti kot izziv za izboljšanje svojega stanja. Za te ljudi je treba moliti, ker imajo v sebi dovolj odprtosti za spremembo in
milostne Božje posege. Ljudje s šibko vero niso pokvarjeni, ampak slabotni. Sicer pa, če dobro pogledamo vase, sami nismo nič boljši. Na zunaj res kažemo neko pobožnost in sprejemanje Boga, a
v ozadju je bolj napuh in vzvišenost nad drugimi. Resnično stanje skriva notranjost in ta je pogostokrat bolj razvalina kot pa počiščena soba. Vendar ne smemo obupati: naše molitve naj se dvigajo k
Bogu in ta bo pravi trenutek poslal svojo milost, ki nas bo očistila in prenovila.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
32. NEDELJA
Klenik
9h SHOD: V čast sv.Lenartu za sosesko Klenik - ofer
MED LETOM
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
- ZAHVALNA
Palčje 12h +Franc in Ivana Česnik, Palčje 71, obletna
6.11.
Klenik
15h Pete litanije Matere Božje in blagoslov

Sv. Lenart, opat

Ponedeljek

7.11.

Obletnica posvetitve
koprske stolnice

Torek

8.11.

Sv. Bogomir, škof

Sreda

9.11.

Posvetitev
lateranske bazilike

Četrtek

Palčje

18,30 +Lučka Abram, Palčje 50, obletna

Klenik

18,30 +Marija Smerdel, Klenik 4/a, 1. Obletnica

Zagorje

10.11. Juršče

7h +i starši Šabec in Kruh, Zagorje 57, obletna
16h +Frančiška in Anton Šajn, Juršče 6, obletna

Sv. Leon Veliki, papež

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
11.11. Zagorje 17,30 V čast Srcu Jez. in Marijinemu v zahvalo, Zag.26
Sv. Martin, škof
+Angela Prostano, roj. Tomšič, Austr., zadušna, d.sestra
Sobota
12.11. Zagorje 17h Spoved
Sv. Jozafat Kunčevič,
17,30 +Dara in Matija Kavčič, Zagorje 75, obletna
škof, mučenec
+i Šlosel in Zadnik in za zdravje, Marija
33. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
13.11.

8,30 Češčenje SRT
9h +Zvonko Rotar, Klenik 20, obletna
+Stane Vodopivec, Trnje 39, obletna

Sv. Stanislav Kostka, Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
redovnik Juršče 12h V zahvalo in priprošnjo za vero, KD Juršče

Šilentab. 14h +Stane Valenčič, Rat. Brdo 12, dar. Grže - ofer
- SHOD je danes v KLENIKU, prihodnjo nedeljo pa bo na ŠILENTABRU ob 14h.
Tam bo maševal (vodil somaševanje) gospod profesor dr. Rafko Valenčič. Pri
maši ali po maši bo predstavil nekaj novih spoznanj o češčenju sv. Martina v Sloveniji, saj spada sv. Martin med najbolj češčene svetnike pri nas.
- DANAŠNJA MILOŠČINA (v Trnju - zaradi shoda v Kleniku - naslednjo nedeljo)
gre za duhovniški dom, ki se gradi v Šempetru. Hvala za vaš dar!
Gradnja tega doma je ocenjena na 986.000.- €. Zbranih je že nekaj več kot polovica sredstev iz različnih virov: prodaje prejšnjega duhovniškega doma, iz zapuščin nekaterih duhovnikov in že prejetih darov lepega števila duhovnikov. Zato g.
škof Jurij tudi vas vernike prosi za uvidevno pomoč pri tem zahtevnem projektu, ki
že nastaja.
- VEROUK bo ta teden reden za vse skupine.
- OBISK DUHOVNIŠKIH GROBOV: v četrtek dopoldne bomo duhovniki obiskali
grobove naših duhovniških sobratov, ki so pokopani na naših pokopališčih. Začeli
bomo s sv. mašo ob 7h v Postojni.
- SESTANEK MŽ KARITAS bo v torek ob 19,30 v župnišču v Zagorju. Vse članice ste lepo vabljene!

- SEJA ŽPS ZAGORJE bo v četrtek ob 19h v župnišču. Vsi člani in članice ste
lepo vabljeni!
- TEDEN ZAPOROV, ki se obhaja v katoliški Cerkvi in drugih Cerkvah po vsem
svetu, prične prihodnjo nedeljo. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh
drugih, ki skrbijo za zapornike. Naslov letošnjega tedna »Gospod, usmili se!« je
vezan na jubilejno leto usmiljenja.
- ZAHVALA G. ŠKOFA JURIJA ob zahvalni nedelji: »Zahvaljujem se škofu Metodu in obema vikarjema, dekanom in župnikom, duhovnim pomočnikom in
kaplanom, redovnikom in redovnicam, katehistom in katehistinjam, izvajalcem karitativnih dejavnosti, zaposlenim v šolskih ustanovah in v ustanovah javnega obveščanja, vsem, ki ste dejavni v trojnem poslanstvu Cerkve: v oznanjevanju in
bogoslužju ter človekoljubju. Naj vas spodbuja apostolovo zagotovilo: »Da, zaradi
nas je bilo zapisano, da mora orač orati v upanju in mlatič upati na delež. V Mojzesovi postavi je namreč zapisano: 'Ne zavezuj gobca volu, kadar mlati!'« (1 Kor
9,9-10). Bodite torej tudi vi prvi deležni sadov svojega truda in napora!«
- ZAHVALA ŽUPNIKA: Ob zahvalni nedelji se tudi sam zahvaljujem vsem sodelavcem v obeh župnijah: mežnarju in mežnaricam, članom ŽPS in ŽGS, katehistinjam, organistkam in pevovodkinjam, pevkam in pevcem (odraslim in otrokom),
strežnicam in strežnikom, molivcem in molivkam za duhovne poklice in svetost
duhovnikov, bolnikom in bolnicam, ki se pridružujete križanemu Gospodu in darujete svoje trpljenje, molitev in nemoč za duhovne potrebe župnije in vse Cerkve,
vsem, ki s svojim delom in denarnimi prispevki podpirate delovanje župnije in
župnika, škofije in vesoljne Cerkve. Naj Gospod vsem skupaj in vsakemu posebej povrne z duhovnimi in materialnimi darovi, da bi rasli v zvestobi in
ljubezni do Boga in bližnjega!
VEČNOST IZ LJUBEZNI
V življenjepisu neke kandidatke za svetnico je opisan izredno zanimiv dogodek. Bodoča svetnica
je stregla hudo bolni ženi. Svetniška žena je bolníco, ki je trpela in je šla že proti koncu, želela spraviti z Bogom. Obzirno ji je omenila to možnost, bolníca pa jo ostro zavrnila: »Če bi bil Bog, potem ne
bi bila tu in tako trpela!« Po tem dogodku ji je žena dan za dnem stregla z veliko pozornostjo in ljubeznijo, dokler ji nekega dne bolnica ni rekla: »Dobrota, ki mi jo izkazujete, ne more biti izgubljena.«
Ljubezen, s katero je žena stregla bolnici, ne more umreti in ne more biti izničena. Vse na svetu mine, vse potone v pozabo, samo ljubezen in njena dela bodo ostala.
Naš Bog je Bog ljubezni, zato »ni Bog mrtvih, ampak živih« (Lk 20,38). Vstajenje od mrtvih kar
izžareva iz današnje Božje besede. Božja ljubezen traja večno in ne more miniti niti ob srečanju s
smrtjo, če hoče ostati zvesta sami sebi. Kjer je na delu Bog in njegova ljubezen, tam je nesmrtnost.
Bog pokaže svoj pravi obraz prav v vstajenju. Vera v vstajenje je izraz zaupanja v Boga, v njegovo
besedo in njegovo obljubo. Če res globoko verujemo vanj in zaupamo v njegovo obljubo, bomo verovali v vstajenje in večno življenje. Vera v vstajenje temelji na močnem zaupanju v Boga.
Ljudje, ki so verovali v večno življenje, so v svojem življenju naredili velike stvari. Primer svetniške žene, ki je stregla bolnici, je samo eden izmed številnih dokazov za to. Pravijo, da danes številni
ljudje ne verujejo v vstajenje in večno življenje. Ali ni morda to tudi zato, ker jim ni še nihče – podobno kot svetniška žena bolníci – pokazal, da ljubezen, ki je združena s Kristusovo ljubeznijo, ne
more umreti?
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

9. november
TEODOR

Dobrine so Božji dar. Neskončno
dobremu Bogu se za to zahvalimo na
današnjo zahvalno nedeljo v mislih,
besedah in dejanjih.
Tako hoče Bog. Če te je Gospod popeljal v deželo žita in vinske trte, kjer
lahko brez pomanjkanja ješ svoj kruh
in imaš vse v izobilju, se spomni, da se
Gospodu zahvališ za lepo deželo, ki ti
jo je dal. Upoštevaj in varuj se, da ne
pozabiš na svojega Boga, ko se naješ
do sitega, imaš lepe hiše in v njih prebivaš. Glej, da se tvoje srce ne prevzame. Zato nikar sam pri sebi ne
misli: Moja moč in sila moje roke mi je
pridobila vse to! Pomisli, da je Gospod
tisti, ki ti je dal moč
Po: A. M. Slomšek, Prazniki – Od pepelnice do zahvalne nedelje

Zahvaljen, Gospod, da te moremo imenovati Bog živih. Premagal si smrt in se dvignil nad vse umrljivo. Nočeš biti sam sebi
zadosten, še vedno se sklanjaš k nam
ujetnikom smrti. Rešuješ nas iz rok temnega angela in nas prežarjaš s svojo svetlobo.
Za nami ostaja vse minljivo, naproti prihaja večnost, izpolnjena z velikim smislom
neumrljivega Življenja. Rešeni smo po tvoji
ljubezni.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SMEH JE POL ZDRAVJA

ŠTOPAR – Miha se vrača s smučanja in
na poti pobere avtoštoparja. Vpraša ga:
»A že dolgo štopaš?« – "Ja, kakšna tri
leta." – »Uff, v tem času bi pa že peš
prišel do doma!«

Teodor se je rodil konec 3. st. v Siriji ali
Armeniji. Že kot mladenič je prepričan kristjan stopil v rimsko vojsko. Kmalu je prišel
ukaz za eno od grozovitih preganjanj kristjanov. Teodor ni skrival svoje krščanske vere, s čimer se je zavestno izpostavil nevarnosti. Kmalu so ga prijeli in od njega zahtevali, naj žrtvuje malikom. Temu se je vztrajno upiral in celo zažgal tempelj boginje Kibele sredi mesta. Takoj so ga obsodili na
smrt in ga po krutem mučenju pri živem telesu sežgali. Pogumni kristjani so menda
njegovo telo iztrgali plamenom in ga pokopali. Za leto njegove smrti velja leto 306,
umrl pa naj bi v Evhaiti. Teodor je upodobljen v viteški opravi ali v vojaški obleki, kot
atribute pa ima ob sebi ščit, sulico, ubitega
zmaja, krokodila ali plamenico, pogosto tudi
goreči poganski tempelj.

Tviti papeža Frančiška
Marija je tista, ki vedno
znova reče »Da«.
Marija, pomagaj nam, da bi
bolje spoznali Jezusov glas
in mu sledili.
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