Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
14. nedelja med letom

9.7.2017

Leto XVI., 27 (827)

ČE KDO NIMA KRISTUSOVEGA DUHA, NI NJEGOV

Obnašanje otrok v šoli bi lahko večkrat primerjali s ponorelim svetom. V tej ustanovi se pogostokrat dogaja vse kaj drugega kot vzgojni proces, ki naj bi neizkušenega otroka vodil v
čim večjo zrelost. Razred je velikokrat podoben norišnici, kjer
je učitelj brez avtoritete, nesposoben ustvariti minimalni red z
divjaki, ki so prepričani, da lahko počnejo, kar se jim zljubi.
Ob tem se pogosto vprašam: "Kakšnega duha imajo ti otroci?" Nobenega. Vsak od njih pooseblja enega od hudičkov.
Govorim v zelo poenostavljeni obliki, kajti niso vsi otroci takšni, ampak splošno mnenje učiteljev je, da so res nemočni in
ne vedo, kako postopati v razredu, v katerem je preveč svoPridite k meni vsi,
bode in kjer imaš več kot polovico otrok, ki so v bistvu zapuki se trudite
ščeni, ker starši nimajo časa zanje.
in ste obteženi,
Apostol Pavel je pisal Rimljanom: "Če kdo nima Kristusoin jaz vas bom poživil.
vega Duha, ni njegov!" Rimska družba je bila pravi konglomeVzemite
moj jarem nase
rat različnih duhovnih tradicij in verovanj in skoraj vse so imein učite se od mene,
le za osnovo čim večje uživanje, življenje v skladu s svojimi
ker sem krotak
strastmi, na svojo dušo pa so pozabili. Zato je v takšni družbi
težko govoriti o nekem enotnem duhu, ki vodi ljudstvo k jasno
in iz srca ponižen,
zastavljenim ciljem. Pavel je zato mlado krščansko skupnost
in našli boste
svaril pred duhovno razpršenostjo, ki ne prinaša pravih rezulmir svojim dušam.
tatov: "Če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov!" Kaj torej Zakaj moj jarem je prijeten
storiti?
in moje breme je lahko.«
Kot prvo apostol Pavel predlaga: "Vi ne živite po mesu,
(Mt 11,28–30)
ampak po duhu!" Najprej je treba sprejeti osnovno odločitev:
zabave ali duhovno življenje, užitki ali odpovedi, greh ali krepost. Vsaka odločitev daje eni zadevi
prednost, ker ni mogoče sedeti na dveh stolih. Ko se odpoveš trenutnim radostim, je pred teboj neka nova pot. In kakšne je ta pot? Velikokrat nepredvidljiva, ker nimaš pravih izkušenj. Dodatna težava je tudi ta, da gre za pot, ki je povezana s procesom notranje preobrazbe, kar se na zunaj ne
opazi in jo zazna le tisti, ki je v pravem pomenu besede duhovni človek. Pred teboj je tveganje, a
prvi korak si dolžan narediti sam, sicer se preobrazba sploh ne more začeti. Tvojemu koraku, ki je
povezan z vero, sledi poteza s stani Boga: tisti, ki ga iščeš se ti razodene in se približa. Apostol Pavel je takole zapisal: "Če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil
Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa."
Ko se odpremo Božjemu oznanilu, doživimo mir, ker se v nas naseli njegov Duh. Apostol Pavel je
imel globoko izkušnjo tega procesa, ko je sam moral prehoditi pot od preganjalca kristjanov do
oznanjevalca nove vere. Zato svoje razmišljanje zaključi: "Če živite po mesu, boste umrli, če pa z
Duhom mrtvite dele telesa, boste živeli."
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
7,30 Češčenje SRT
14. NEDELJA Trnje
8h +Marija Smrdelj, Trnje 23, dar. Knežak, obl.
MED LETOM Trnje
9.7. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Kitajski mučenci

Četrtek

13.7.

Sv. Henrik, cesar

Petek

14.7.

Sv.Kamil de Lellis, d.

Sobota

Sv.Pavel 18h +Anton Žele, Zagorje 87, pogrebna
Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje 20h +Anton Žele, Zagorje 87, osmina

15.7. Rovt nad

Sv.Bonaventura,škof

Dovjem

15. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
16.7.
Krarmelska M.B.

V dober namen
8,30 Češčenje SRT
9h +Nevenka Smrdel, Trnje 39, obletna
+Ivan Ferjančič in Jože Zadel, Trnje 13

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

S.Marjeta 17,30 V čast sv. Marjeti za romarje

- POGREB +Antona Žele, Zagorje 87 bo danes ob 18h pri Sv. Pavlu. Pogreb bo
v odsotnosti župnika vodil g. dekan Lojze Milharčič iz Knežaka.
- ZAHVALA: V nedeljo v Zagorju in včeraj v Trnju smo praznovali zlato mašo, v
Trnju tudi 110. obletnico posvečenja cerkve Svete Trojice. Vsem, ki ste kakorkoli
sodelovali v pripravah na to praznovanje in praznovanju samem, se vam iz srca
zahvaljujem! Bog pa naj vam obilno poplača z večnimi darovi!
- PRETEKLO NEDELJO ste darovali za Petrov novčič - za papeževe dobrodelne ustanove - v Trnjski fari. Danes pa je ta nabirka v Zagorju.
- ZDOMA bom do četrtka. V nujnih primerih se obrnite v Knežak (041/338 915) ali
v Postojno (041/724 884).
- PEŠ ROMANJE na Rovt nad Dovjem. Bo okrog ene ure hoje. Avtobus bo šel iz
Zagorja ob 6,30 in pobiral še v Drskovčah, Parjih, v Kleniku in pri Šparu v Pivki.
Prijavite se Bruni Dekleva osebno ali po telefonu na št. 041/876 112.
- SV. MAŠA: ob praznovanju sv.Marjete bo prihodnjo nedeljo, 16.7. ob 17,30 v
ostankih cerkvice nad Palškim jezerom sv. maša, ki jo bo daroval g. Marijan iz
Pivke. Lepo vabljeni!
- ZAHVALJUJEM SE tudi vsem, ki ste me pretekli teden z molitvijo podpirali na
duhovnih vajah. Tudi za to se vam iskreno zahvaljujem in se še naprej priporočam v molitev!

»UČITE SE OD MENE IN NAŠLI BOSTE MIR SVOJIM DUŠAM«
V tem kratkem odlomku se Jezus kaže kot poosebljena modrost. Oče se
razodeva po njem in Jezus v sebi uresničuje, kar je Stara zaveza govorila o
modrosti. On razsvetljuje preproste.
Kakor je rečeno v Sirahovi knjigi, je on

tisti, ki vabi ljudi, naj vzamejo nase
njegov jarem in njegovo breme, to je
njegove nauke, da bi našli počitek.
Edinost med njim kot Sinom in Očetom
je tako globoka, da čuti, kako ga v polnosti pozna samo Oče: “Nihče ne pozna

Sina razen Očeta.” Gre za vzajemno
poznavanje, saj Sin ve, da ga lahko samo on razodene drugim: “Nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komur
hoče Sin razodeti.” To so torej Jezusove
izbire.
Jezus gleda množice, ki so utrujene,
obupane in brez vodnika, ter jim pravi:
“Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste
obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se
boste spočili.” Kot pravo poosebljenje
modrosti podarja svoj nauk (jarem,
breme), o katerem smo brali v “govoru
na gori”, ko je ob ponovnem prebiranju
postave in prerokov učil, naj jih živimo
v polnosti, s pogledom, obrnjenim k
Očetu; učil nas je, naj jih živimo kot sinovi, ki ljubijo in se ne čutijo preob-

remenjeni z razlagami tistih, ki hočejo,
naj jih spolnjujejo drugi, sami pa jih niti
s prstom nočejo premakniti. Seveda
Božjo postavo lahko primerjamo z
“jarmom” ali z “bremenom”, vendar je
to prijetno in lahko, če jo živimo kot sinovi, kakor jo je živel Sin; v krotkosti
in ponižnosti.
Jezus pravi: “Učite se od mene, ker
sem krotak in iz srca ponižen.” Jezus je
v svojem obnašanju sam postal majhen
med malimi, krotak in ubog, ponižen in
preprost. Postavil se je poleg malih, ki
jih doživlja kot svojo družino. Hoditi
namerava tako, da bo še naprej živel iz
vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. V
boju, ki se bo vsak čas začel, bo Jezus
zavzel takšno držo.
Po: m. Galizzi, Evangelij po Mateju

Hvalnica Očetu …
“Slavim te, Oče.” Jezus besedo Oče v Matejevem evangeliju doslej izgovori že dvaintridesetič in v teh vrsticah to stori petkrat. Nič
čudnega ni, če jih Matej začenja z vso slovesnostjo: Tedaj je Jezus spregovoril in rekel.
Že prvi izraz je pomenljiv. Jezus, ki so ga odklonili, je kljub vsemu zaznal Očetovo navzočnost. Ta se ne neha razodevati in nadaljuje s svojim delom odrešenja. Pri tem pušča
vnemar modre in razumne, ki mislijo, da razumejo in da imajo Janeza lahko za obsedenca, njega samega pa za požrešneža in
pijanca. Jezus se ne meni zanje in nam govori o Očetu, o njem, ki je Gospod neba in
zemlje, ki gospoduje vesolju, ki pa vendar ne
ravna kot “gospodar”. Zato je Oče tisti, ki se
sklanja nad majhne in se veseli majhnih stvari, ljubi nevednega, brani uboge in stiskane,
ki sliši krik trpljenja. In ko se ti “mali” ozrejo

vanj, se jim razodene. Jezus se zaveda, da
se to dogaja v njegovih učencih, v tistih, ki jih
je on povišal kot člane kraljestva. Njegovo
veselje in njegova hvalnica izvirata iz ugotovitve o delovanju Boga, ki ga on imenuje
“Aba”: “Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.”
Naše besede niso sposobne zajeti globine
misli. Naš odlomek hoče izraziti način Očetovega delovanja, ki je zastonjsko, prednostno
in izhaja iz njegove neodvisne volje. Pavel to
pove z besedami: “Uničil bom modrost modrih, razumnost razumnih bom zavrgel ...
Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro,
da bi osramotil modre ...” Razvneti od svoje
modrosti si domišljajo, da vedo vse, medtem
ko se Bog razodeva preprostim. Kako pa se
to razodevanje dogaja? Po Jezusu.
Po: m. Galizzi, Evangelij po Mateju

Kjer je Bog velik, človek ne bo majhen:
tam bo tudi človek velik in svet bo sončno jasen.
(Benedikt XVI.)

12. julij
MOHOR IN FORTUNAT

Jezus nas danes vabi:
»Pridite k meni vsi,
ki ste utrujeni in obteženi,
in jaz vas bom poživil.«
Vsak od nas nosi svoje težave,
zato je toliko vredno,
če se znamo ob Božji ponudbi sprostiti,
umiriti in nabrati novih moči za življenje.
Vse to nam ponuja evharistija,
samo nekaj prave ponižnosti
in predanosti je treba,
da se odpremo Božji milosti.
Storimo to tudi v teh počitniških dneh.
Pristopimo k Jezusu
in mu dovolimo, da nas poživi!
Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah - A

SMEH JE POL ZDRAVJA

Mohor je bil prvi dokumentirani škof v
Ogleju, Fortunat pa je bil njegov diakon. Živela sta v 3. stoletju, vendar skoraj nič ne
vemo o njiju. Legenda pripoveduje, da je sv.
Peter poslal sv. Marka, da bi oznanjal evangelij v severni Italiji. Ko je prišel do Ogleja,
je srečal meščana po imenu Mohor. Spreobrnil ga je in posvetil v škofa ter mu zaupal
poslanstvo evangelizacije tistega področja.
Mohor je nalogo sprejel in bil v njenem izpolnjevanju zaradi vere mučen skupaj s
svojim diakonom Fortunatom v času cesarja
Nerona (54-68). V slikarstvu je Mohor predstavljen kot eleganten in bogato oblečen
mož, medtem ko je Fortunat oblečen
skromno, kratkih las, v rokah pa drži razne
predmete za obhajanje liturgije.

Tviti papeža Frančiška
Ponekod je možno živeti, ne
da bi poznali svoje sosede; to
ni krščansko.

Brez besed.

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/

