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VERA JE TEMELJ TISTEGA, V KAR UPAMO

Vsakdo ima neko vero, sicer ne bi mogel živeti. Vera je vedno povezana z življenjskim načrtom, s tem, kar bi rad postal
in kar bi te osrečevalo. Tudi odvisnik ima neko vero ali prepričanje, da mu bo tisto, kar uživa, pomagalo premagati stisko,
v katero je zašel. Skratka, ni nevernika. To pa še ne pomeni,
da ima vsakdo vero v Boga. Zato je smiselno govoriti o verniku in ateistu, o človeku, ki verjame v nadnaravni svet in
tistem, ki pristaja le na to, kar vidi, sliši, okusi, ovoha in otipa.
Prvi se ne sprijazni s smrtjo kot zadnjim odgovorom, ateist pa
pravi: "Uživaj, samo enkrat živiš!"
Pisatelj pisma Hebrejcem nas danes spodbuja, da je treba
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prišel v obljubljeno deželo. Prav tako je njegova žena Sara, ki
je bila neplodna, v veri dobila moč, da je kljub starosti spoče(Lk 12,39–40)
la, ker je bila prepričana, da to, kar Bog obljubi, tudi izpolni.
Kako to, da danes mnogi težko verujejo in nimajo upanja na večno življenje. Eden od razlogov je
tudi ta, da nimamo zgodovinskega spomina. Slovenci se že kot narod obnašamo tako, kot da se je
naša zgodovina začela leta 1945. Kdor nima zgodovinskega spomina je brez temeljev, se nima na
kaj opreti, je stalno zbegan, brez prave vere v življenje. Dediščina, ki smo jo prejeli od dedkov in
babic ni za v smeti, ampak je bogastvo, ki ga smemo uživati, še več, ki ga moramo s svojim življenjem povečevati in ga posredovati naprej novim generacijam. Zgodovinski spomin nam tudi pomaga, da prepoznamo napake svojih prednikov in jih ne ponavljamo. Gre za dediščino, ki se usidra v
našo podzavest in se ob določenih dogodkih ozavesti kot svarilo, opomin, klic, izziv. Škoda, da smo
svoje prednike potisnili v preteklost kot brezpredmetni material, ker bi se lahko iz njihovih izkušenj
veliko naučili.
Kaj izpostavlja pisatelj pisma Hebrejcem v današnjem odlomku? Vero, ki je temelj vsega, v kar
upamo in zagotovilo, da bomo to, kar si sedaj predstavljamo kot življenjske sanje, nekoč resnično
uživali. Vera se namreč ne naslanja na to, kar je že uresničeno, kar lahko gledamo, ampak na to, po
čemer hrepenimo, kar si globoko v srcu želimo in kar bi dalo našemu življenju neko polnost, ki je na
zemlji neuresničljiva. Vsi očaki, preroki in apostoli so bili v isti situaciji kot mi, a so verovali, da to, kar Bog
obljubi, tudi izvrši. Zato posnemajmo njihov zgled in hodimo v veri v resničnost večnega življenja.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
19. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
7.8. Trnje
Sv.Sikst II., papež m.

Ponedeljek

7,30 +Anton Šajn, Juršče 69, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +i Muha, Trnje, dar. Vrh Marija

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

8.8. Palčje

20h +Ivan Česnik, Palčje 49, obletna

Sv. Dominik, duhovnik

Torek

9.8. Klenik

20h +Frančiška in vsi +i Čeligoj, Klenik, dar. Marija Vrh

Sv.Terezija od Križa

Sreda

10.8. Zagorje 20h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, dar. Grže

Sv.Lovrenc, diak.muč.

Četrtek

11.8. Juršče

19,30 +Franc in Ana Žužek, Juršče 1, obletna

Zagorje 20h Vsem v zahvalo za pomoč v nezgodi, Ivič, Zag.92
Petek
12.8. Zagorje 20h +Franc Kljun, Zagorje 48, obletna
Sv.Ivana Šantalska
+Stane in vsi +i Tomšič, Drskovče 21, obletna
Sobota
13.8. Zagorje 19,30 Spoved
Sv.Poncijan in Hipolit
20h ++Jože in vis +i Polh, Drskovče 25, obletna
+ Maks in Frančiška Fatur in vsi +i Zagorje 21, obl.
Sv. Klara, dev.redovn.

20. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
14.8. Trnje
Sv.Maksimilijan Kolbe

7,30 +i Kovač, Palčje 43, obletna
8,30 Molitvena ura k usmiljenemu Jezusu
9h +Slavka Musina, Trnje 4, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

- ZAHVALA: V preteklem tednu nas je obiskala fatimska Marija Romarica. Prav
lepa hvala vsem za trud, da ste jo obiskali in se pri njej v molitvi zadržali vsaj nekaj časa, nekateri pa celo več ur ali celo noč. Posebna zahvala tudi vsem, ki ste
na kateri koli način sodelovali pri pripravi in okrasitvi cerkve, pri sprejemu in slovesu Marije Romarice in s petjem pri mašah in češčenju. Naj vam Bog na Marijino
priprošnjo povrne z bogatimi milostmi!
- MISIJONAR g. PAVEL BAJEC, ki oznanja Kristusa že 38 let na Slonokoščeni
obali, je danes pri nas na obisku. Prisluhnimo njegovi besedi in ga podprimo (ne
samo danes) s svojo molitvijo. Če želimo, mu lahko tudi darujemo kak evro za
njegov misijon.
- Sv. TEREZIJA OD KRIŽA – EDITH STEIN, mučenka, goduje v torek, 9.8. Že
papež sv. Janez Pavel II. jo je proglasil za sozavetnico Evrope. Priporočajmo se ji
za razumevanje med evropskimi narodi in da bi živeli iz krščanskih korenin, ki so
bili podlaga za evropsko združevanje.
- Molitvena ura k USMILJENEMU JEZUSU bo v Trnju prihodnjo nedeljo pred
mašo. Lepo vabljeni!
- ŽUPNIJSKO ROMANJE na Kočevsko in v Belo krajino bo zadnjo soboto
27.8. Podrobnosti bodo v prihodnjih Oznanilih. Lahko se že prijavite.

Kolikor bolj živi Cerkev po Marijini podobi, toliko bolj materinska postaja,
toliko več se lahko v njej rodi novega iz Boga, se uresniči sprava.
(br. Roger Schutz)

AKTIVNO PRIČAKOVANJE
Ljudje neradi čakamo. (Vsaj zame to
velja.) Če moramo čakati, postanemo
živčni. Pomislimo samo na čakanje pri
zobozdravniku ali pa na čakanje v vrsti
pred okencem za dokumente. Seveda pa
obstaja tudi druga vrsta čakanja – veselo pričakovanje: ko fant čaka na zmenek z dekletom, na primer. Podobno so
veseli starši, ko se njihov otrok vrne s
potovanja ali študija v tujini. V tem veselju mu mama pripravi najljubšo jed,
ko pa je v Angliji, kjer je bil na jezikovnem tečaju, tako slaba hrana. Pričakovanje zna biti lepo in veselo, ko čakaš na ljubljeno osebo. Kdor ima vero,
pričakuje Kristusa, je buden in pripravljen, da ga sprejme.
Ko sem obiskal zelo bolno starejšo
gospo, mi je mirno dejala: »Sedaj čakam.« Nekoliko mi je bilo nerodno, kajti mislil sem, da bo rekla: »Sedaj čakam
smrt!« Pa je nadaljevala: »Sedaj čakam
Kristusa, da pride pome.« Vse življenje
je bila povezana z njim. Zanj je delala,
z njim trpela, njega je molila, sedaj ga
je čakala v moči vere vanj in z ljubeznijo, s katero ga je ljubila. Njeno končno

pričakovanje je bila vsota številnih
»majhnih pričakovanj« Gospoda. Dejala je še, da veliko moli. V slogu današnjega evangelija bi lahko rekli, da je
budno čakala. Vera ji je pomagala, da
se ni bala, ampak je pripravljena čakala
Kristusa.
»Blagor tistim služabnikom, ki jih bo
gospodar ob svojem prihodu našel
budne. Resnično, povem vam: Opasal
se bo in jih posedel za mizo. Pristopil
bo in jim stregel« (Lk 12,37). Kako
pomembno je budno čakati, evangelij
ponazori s kar tremi prilikami: o gospodarju, ki se vrača s svatbe; o tatu, za katerega ne vemo, kdaj se prikrade, in o
oskrbniku, ki v pričakovanju gospodarja vestno opravlja delo. Moder je tisti,
ki čaka pripravljen, nespameten pa tisti,
ki ni pripravljen.
Ne samo da je modro pripravljen čakati Gospoda, velja tudi, da je vesel,
kdor pričakuje ljubljeno osebo. Bolj ko
ljubimo, bolj se bomo veselili. Seveda
ne gre za pasivno čakanje, ampak čakamo pripravljeni, kajti gorje oskrbniku, ki »ničesar ne pripravi«.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

»TUDI VI BODITE PRIPRAVLJENI;
zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.« (prim. Lk 12,40)
Jezus nas ni na nič tako izrecno opomnil
kot na to, naj bomo pripravljeni na smrt. Bodite pripravljeni! Ne veste ne ure ne dneva,
kdaj pride Gospod. Če se hočemo pripraviti
na smrt, potem se varujmo vsakega krivičnega imetja. Sveti Bernard se je pred vsakim dejanjem vprašal: »Bi to storil, če bi moral čez nekaj minut umreti?« Zato poravnajmo storjeno krivico tako hitro, kot je le
mogoče. Kdo ve, če bomo kasneje še mogli

to storiti. Prizadevajmo si, da bomo vedno v
milosti in prijateljstvu z Bogom, da nas ne
bo, ko bomo stopili pred Boga, nobena veriga greha vezala na ta svet, potem nam bo
nekoč umiranje lahko tako kot velikemu cerkvenemu učitelju Hieronimu, ki je svojim prijateljem, ko so ga prišli pripravit na smrt, rekel: »Mi prinašate veselo oznanilo, da bom
kmalu umrl? Bog vam poplačaj to veselo
vest, kajti ni težko umreti, če si se v

svojem življenju učil umirati. Ne ljubite nič tako kot Jezusa Kristusa. Molite in izvedeli boste, kako sladko je umreti, če se potrudimo
pravično in pobožno živeti.«

11. avgust
KLARA

Kdor trdi, da je najbolje nezavedno pasti v
objem smrti in umreti brez vere, ta trdi, da je
bolj beden in nesrečen kot pitana živina, ki jo
z zavezanimi očmi peljejo v zakol. Mi pa verujemo v večno življenje! Zato je prav, da živimo drugače; živimo tako, da smo vsak hip
brezskrbno pripravljeni na prihod Sina človekovega.
Po: A. M. Slomšek

Gospod, ko verujem,
da moje srce napolnjuje ljubezen, in
v trenutku iskrenosti spoznam, da
ljubim sebe v ljubljeni osebi, me
osvobodi mene same. Gospod, ko
verujem, da sem dala vse od sebe in
v trenutku iskrenosti spoznam, da
pravzaprav jaz prejemam, me osvobodi mene same. Gospod, ko verujem, da sem uboga, in v trenutku
iskrenosti spoznam, da sem polna
napak in zavisti, me osvobodi mene
same. Oj, Gospod, ko se nebeško
kraljestvo lažno meša s kraljestvi tega sveta, daj, da najdem srečo in tolažbo v tebi.
Po: Mati Terezija, Bog danes ljubi po nas

SMEH JE POL ZDRAVJA
PLAČA – Šef podjetja je bil nejevoljen,
ko je neizkušen delavec zahteval visoko plačo: »Kot začetnik bi radi imeli kar
precej denarja,« je pripomnil. – »Se razume, navsezadnje je delo veliko težje,
če se nanj ne spoznaš.«
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/

Rodila se je v Assisiju leta 1193. Že kot
otrok je sledila zgledu sv. Frančiška in se je
posvetila redovniškemu življenju, pri tem pa
pustila za sabo vse bogastvo in privilegije, ki
jih je imela. Od doma je pobegnila v porcijunkulsko kapelo Matere Božje, kjer ji je sv.
Frančišek ostrigel lase in jo oblekel v tuniko
iz navadne, neobdelane volne, ona pa se je
zaobljubila čistosti, uboštvu in pokorščini.
Po nasvetu sv. Frančiška je Klara ustanovila
žensko vejo frančiškanskega reda, katere
članice so znane po imenu klarise. Pravila
reda so narekovala strogo ločenost od sveta
in popolno uboštvo, da bi lahko tem bolje živele življenje Jezusa Kristusa in njegovo trpljenje. Sv. Klara je zavetnica televizije.
Umrla je leta 1253. Slikarji jo prikazujejo z
monštranco v rokah, ker je nekoč rešila samostan pred Saraceni, ki so oblegali Assisi,
tako da je na vrata prinesla posodo, v kateri
je bilo Najsvetejše.

Tviti papeža Frančiška
Morda se nam je težko spovedati svojih grehov, a to
nam prinaša mir. Grešniki
smo in potrebujemo Božje
odpuščanje.

