Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
Nedelja Jezusovega krsta

8.1.2017

Leto XVI., 2 (812)

BOG NE GLEDA NA OSEBO
Koliko sem vreden? Vprašanje si postavljajo mnogi, tudi razdraženi otrok, ki neutolažljivo cepeta na tleh in hoče na vsak način izsiliti od staršev, da bi mu izpolnili njegovo željo. Vsi čutimo,
da smo nekaj vredni in zato tudi iščemo ljubezen, ker menimo,
da imamo pravico biti ljubljeni. Res je, že s tem, da smo se rodili,
smo dobili pravico, da smo sprejeti in ljubljeni. Bog me je ustvaril, ker me ljubi, ima z menoj nek načrt, ki ga ne more uresničiti
kdo drug namesto mene. Takšno je pač naše prepričanje, ki je v
skladu z demokratično družbo, vendar vedno ni bilo tako. Marsikateri narod čuti, da je nekaj več, da ima več pravic, da je izbran
za nekaj večjega. To so še prav posebej poudarjali Judje, ki so
bili izbrani od Boga kot izvoljen narod, kot tisti, ki jih ima Bog rajši kot druga ljudstva. In vendar so z Jezusovim nastopom nastoPo krstu je Jezus
takoj stopil iz vode; in glej, pili drugačni časi. Zato je Jezus izbral okrog sebe dvanajst apostolov, ki jim je posebej natančno razlagal, kakšno je veselo
odprla so se mu nebesa
oznanilo o odrešenju, ki ga bodo morali v njegovem imenu poin videl je Božjega Duha,
nesti v svet.
ki se je kakor golob
Na današnjo nedeljo beremo v drugem berilu odlomek, kako
je Peter v shodnici skušal prepričati zbrane judovske vernike:
spuščal navzdol
"Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu
in prihajal nadenj; in glej,
je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna." To
iz nebes se je začul glas:
je bilo še v tistem obdobju, ko se je Peter posvečal le izvoljene»Ta je moj ljubljeni sin,
mu judovskemu narodu. Iz njegovih besed pa lahko razberemo,
nad katerim imam veselje.« da je bil dovolj širok in ni delal razlik med Judi in predstavniki
drugih narodov in verskih prepričanj. Krščanstvo pa dobi pravi
(Mt 3,16–17)
razmah šele z nastopom apostola Pavla, ki se je večkrat skregal
z apostoli. Ti so bili tri leta z Jezusom in vendar niso dojeli, da je Jezus prišel kot odrešenik vseh, ne le
izvoljenega izraelskega naroda. Če ne bi bilo tako, ne bi bil pravi Bog. Prava, nesebična ljubezen ne dela
razlik in ne išče kakšne koristi, ampak se popolnoma razdaja dobrim in slabim, zaslužnim in lenuhom,
pravičnim in krivičnim, moškim in ženskam, otrokom in starčkom. Pred Bogom smo vsi enaki, vsi smo
samo nepopolni ljudje, ki potrebujejo odrešenika.
In vendar mora vsakdo sam narediti prve korake: po Bogu mora zahrepeneti, se podati na pot iskanja
in izraziti svojo željo, da želi postati kristjan. Treba je stopiti na pot spreobrnjenja in se dati krstiti. Pri tem
pa ne gre za nekaj zunanjega, za neko formalno zadevo, kot je na primer vpis v šolo, ali pristop v neko
stranko. Krst ni samo zunanje znamenje, ampak notranje prerojenje v Svetem Duhu. Voda je le zunanje
znamenje, da smo na poti notranjega očiščenja, ki se zgodi po zakramentu, po posebnem posegu Boga,
ki izbranemu odvzame Adamovo krivdo in ga sprejme za svojega otroka. Krst je zares nezaslužen dar, ki
ni odvisen od človekovih kvalitet. Bog sprejme vsakega kot najdragocenejšo svetinjo, za katero se splača
pustiti devetindevetdeset pridnih in iti iskat izgubljeno ovco.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
8,30 Češčenje SRT
NEDELJA
Trnje
9h +Jožef Smrdel, Trnje 23, obletna
JEZUSOV KRST
8.1. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Severin Noriški Juršče 12h +Hermina, Viktor in Milka Zadel, Juršče 58, oblet.
15h +Doroteja in Anton Pavlovič, Palčje 3/a, obletna
Ponedeljek 9.1. Palčje
Bl. Pij IX., papež

Torek

10.1. Klenik

Sv.Gregor Niški, škof

Sreda

11.1. Zagorje

Sv.Pavlin Oglejski, šk.

12.1. Juršče

Četrtek

18,30 +Štefanija Polh, klenik 39, obletna
+Angela, Karolina in Jakob Pavlovič, Klenik 57, obletna

7h +Branko Trošt, Šturje, zadušna
16h +i Sedmak, Juršče 29, obletna

Sv. Tatjana, mučenka

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
13.1. Zagorje 17,30 +Janez Česnik, Zagorje 21, obletna

Petek

Sv.Hilarij, škof, c.učit.

Sobota

14.1.

Sv. Odon, prior

Zagorje 17h Spoved
17,30 +Evdokija Fatur, Drskovče 1, dar.Parje 22, oblet.

2. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
15.1.
Sv.Pavel iz Teb, pušč.

8,30 Češčenje SRT
9h +i Smrdelj, Trnje 95, dar. Trnje 94, obletna
+Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Zrimšek, Krka

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h V zahvalo za zdravje, Palčje 23

Zagorje 16h BOŽIČNICA dekanije Postojna
- VEROUK bo ta teden reden za vse skupine, le v četrtek za 4. razred v Trnju odpade.
- SEJA za ŽPS Zagorje bo v četrtek, 12.1. ob 19h v župnišču za ŽPS Trnje pa v
petek, 13.1. ob 19,30 v Trnju v Mežnariji.
- DEKANIJSKA BOŽIČNICA bo prihodnjo nedeljo, 15.1. ob 16h v župnijski cerkvi
v Zagorju. Sodelujejo pevci iz naše dekanije, med drugimi tudi naš otroški zborček. To ni koncert božičnih pesmi, ampak slavljenje s pesmijo Boga, ki nam je
poslal svojega Sina, da bi nas spravil z Očetom in nam odprl pot do Njega. Lepo
vabljeni k udeležbi iz obeh župnij vsi, ki vas nagovarjajo božične pesmi.
Ob tej priložnosti vabim GOSPODINJE, ki ste pripravljene pripraviti nekaj peciva za pevke in pevce, ki bodo sodelovali na božičnici, da ga prinesite v nedeljo od
13. do 14. ure v Gasilski dom.
- JANUAR – MESEC VERSKEGA TISKA: Dragi župljani! Kristjani smo v današnjem času v različnih medijih (TV, radio, elektronski mediji, časopisi, revije…)
bombardirani z vseh strani, včasih tudi po pravici, še večkrat pa neupravičeno ali
z zelo prikrojenimi polresnicami. Kdor spremlja samo te medije, dobi vtis, da smo
kristjani najslabši ljudje na svetu, najbolj nazadnjaški in izkoriščevalski. O nas poročajo samo, če se zgodi kakšna afera. O dobrih stvareh, ki se dogajajo med nami, pa poročajo malokrat ali jih sploh zamolčijo. Zato, če hočemo ostati pokončni
in informirani kristjani, je nujno, da smo seznanjeni z vsemi dogajanji v Cerkvi pri
nas in po svetu. O tem pa nas vsak dan seznanja radio Ognjišče, tedensko

časopis Družina, mesečno revija Ognjišče, na dva meseca pa Misijonska obzorja. Za mlade je poleg Ognjišča nova dvomesečna revija »#najst«, za otroke
pa mesečnik Mavrica. Kdor ni v živem stiku s temi mediji, se oddaljuje od Cerkve,
vere in kmalu se znajde brez trdnih tal pod nogami. Išče srečo v stvareh, ki mu je
ne morejo prinašati. Boga nadomešča z minljivimi stvarmi, pa naj bodo imetje,
zabave, šport, uživaštvo… Premislimo, kam hočemo priti! Življenje je prekratko,
da bi ga smeli zapravljati. In kaj po tem kratkem (četudi sto let) zemeljskem življenju? Samo enkrat ga živimo. A to je dovolj, da si z njim lahko zaslužimo večno
srečno življenje – ali večno pogubo (pogubljenje).
- NEKAJ PODATKOV IZ ŽIVLJENJA OBEH ŽUPNIJ V LETU 2016:
(številke v oklepajih veljajo za leto 2015)
KRSTI: vsi
dečki
deklice

TRNJE
2 (1)
0 (1)
2 (0)
1 zak. + 1 civ.zak.

OBHAJILA: vseh

4741 (4859)

PRVOOBHAJANCI: vsi
dečki
deklice

3027 (3596)

9 (5)
7 (3)
2 (2)

POVPREČEN OBISK NEDELJSKE MAŠE:
124 (118)
POROKE:
oklici:

ZAGORJE
3 (3)
0 (0)
3 (3)
3 zakonski

0 (0 para) že 3.
0 (0 pari) leto!

POGREBI: vseh:
10 (10)
moški
4 (4)
ženske
6 (6)
starost
55-96 (20-95)
prevideni
3 (6)
neprevideni
4 (4)

2 (3)
1 (2)
1 (1)

93

(92)

1 (0) parov
2 para (3 pari)
5 (5)
3 (1)
2 (4)
59-91,5
2
3

od drugod

(1 od drugod)

(66-89)
(3)
(2)

VERSKI TISK V LETU 2012 (naročeni preko župnije)
Družina
7 (8)
7 (8)
Ognjišče
41 (43)
38 (38)
Misijonska obzorja
8 (9)
4 (5)
Mohorjeve knjige
3 (3)
1 (1)
Mavrica
2 (4)
4 (5)

V ta števila niste všteti tisti, ki dobivate verski tisk po pošti na dom!

LJUBLJENI BOŽJI OTROCI
V evangeljski pripovedi o Jezusove- jemali so ga grešni ljudje kot znamenje,
mu krstu nas preseneti, da se je Janez da se hočejo spreobrniti. Kristus pa,
Krstnik branil krstiti Jezusa, saj mu je vemo, ni imel greha in mu ni bilo podejal: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa trebno delati pokore. Zato je Kristus s
ti hodiš k meni« (Mt 3,14). Zakaj tako? tem, da se je dal krstiti, hotel pokazati
Janezov krst je bil krst »pokore«. Pre- solidarnost z ljudmi, ki jih je prišel od-

rešit. Pomenljivo je, da se je dal krstiti, in
to javno, in je tako »izpolnil vso pravičnost«. Na ta način se je približal ljudem,
ki smo grešni, in se poistovetil z nami.
Stopil je v vode Jordana, ker nam je želel
povedati: »Želim biti z vami. Na vaši
strani sem!«
Ponižal se je in stopil na raven grešnikov. Poistovetil se je z nami, da bi odstranil ovire, ki so ločevale človeka in
Boga. Še na en način je Kristus pokazal,
da je on Bog, ki hoče biti blizu človeku,
nam vsem enak, »vendar brez greha«
(Heb 4,15).
Kristus je pri krstu v Jordanu javno
sprejel poslanstvo, ki mu ga je zaupal
Oče, to je, da bo odrešil človeka. Po krstu
je »glas iz nebes rekel: ΄Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje’« (Mt
3,17). Ko je Kristus postal človek, je vse
ljudi naredil za svoje brate. Ko ljudje
sprejmemo poslanstvo, ki nam ga je namenil Bog, potem postanemo tudi mi
ljubljeni Božji otroci, nad katerimi ima
Gospod veselje. Prosimo Gospoda, da bi
tudi v težavah in za ceno žrtve mogli
sprejeti poslanstvo, ki nam ga je namenil,
in postati njegovi ljubljeni otroci, nad katerimi bo imel veselje.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

SMEH JE POL ZDRAVJA

11. januar
PAVLIN OGLEJSKI

Rodil se je okoli leta 725 v stari furlanski
rodbini iz Ogleja. Doma je imel zelo dobro
vzgojo in najvišjo možno bogoslovno izobrazbo, tako da velja za enega največjih
učenjakov svoje dobe. Svetnikovi zgodovini
lahko sledimo po letu 775. Takrat se je seznanil s cesarjem Karlom Velikim. Ta ga je
poklical na svoj dvor, kjer se je spoprijateljil
s cesarjevim učiteljem. Po cesarjevem prizadevanju, a čisto proti svoji volji, je bil povzdignjen v oglejskega patriarha. Udeleževal
se je cerkvenih zborov svoje dobe in se z
besedo in spisi bojeval proti krivovercem in
razkolnikom svojega časa. V enem izmed
njih se je posebej zavzel za neoskrunjeno
čast Marijinega Božjega materinstva. Umrl
je 11. januarja, najbrž leta 802.

Tviti papeža Frančiška
Učimo se od Marije in posnemajmo njeno brezpogojno pripravljenost, da sprejme Kristusa v svoje življenje.

»Zdaj moram sicer iti, ampak kdaj odprete popoldan,da pridem nazaj?«
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