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ČE SE BOGU IZNEVERIMO, ON OSTANE ZVEST,
KAJTI SEBE NE MORE ZATAJITI

Devet let verouka, intenzivna priprava na prvo obhajilo in
na birmo, duhovni vikendi, številni prazniki med letom, ko se
mize šibijo od dobrot. Kaj bi morali še vključiti v versko vzgojo mladega rodu, da bi po birmi ostali blizu cerkve. Kje smo
zatajili, da se večina oddalji in pozabi, kaj so kot otroci lepega doživeli prav v naših praznično okrašenih župnijskih cerkvah? Marsikateri župnik je izgubil voljo do pastoralnega dela, ker ne vidi učinkov svojih dolgoletnih prizadevanj. Večkrat
se sprašujem, kam je izginila gorečnost, ki smo jo imeli ob
Eden izmed njih pa,
posvečenju, ko so nam ob novih mašah vsi ploskali in se veselili z nami. Takrat smo bili prepričani, da smo sposobni ko je videl, da je ozdravljen,
se je vrnil, in je z velikim
spremeniti svet. Z leti pa je ta gorečnost ugasnila, mnogi duhovniki so postali antipatični, z nekim odporom poučujejo veglasom slavil Boga.
rouk in njihovo maševanje je brez pravega ognja. Ali potem
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kom, kaj drugačne?
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Apostol Pavel je na lastni koži občutil vso težo misijonskein ta je bil Samarijan.
ga dela in na koncu pristal v rimskem ujetništvu. Ko je preJezus
pa je spregovoril:
mišljeval o svojem položaju, ni mogel zaobiti dneva, ko je
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glavo. Jezus je vstopil v njegovo življenje kot tisti, ki vse dela
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rekel
mu je:
novo. In za vsako pravo novost je potrebna korenita spre»Vstani in pojdi,
memba, potreben je ogenj, ki uniči vse staro in ustvari pogoje
za novo rast. Takšnega ognja pa se vsi bojimo. Radi bi zbetvoja vera te je rešila.«
žali, a pred Bogom se ni mogoče skriti. Ko nas on pretrese,
(Lk 17,15–17.19)
ne moreš biti več stari človek. To močno izkušnjo je Pavel
hotel deliti s prijateljem Timotejem, da ta pri oznanjevanju evangelija ne bi obupal. Takole mu je pisal: »Spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih, Davidovega potomca, kakor sem oznanjal
v svojem evangeliju. Zanj prenašam celo verige, kakor hudodelec. Vendar Božja beseda ni vklenjena. Zato vse prenašam zaradi izvoljenih, da bi tudi ti dosegli rešitev.«
Ko nastopi stiska, preganjanje in odklanjanje pravega nauka, ne smemo vreči puške v koruzo.
Vera, ki smo jo prejeli, ni naša zasluga, ampak Božji dar. Mi smo samo Božji poslanci, njegovi sodelavci. Moč nam daje on, ki nas je poklical, zato bo tudi storil vse, da se njegova beseda ne bo vrnila
k njemu, ne da bi obrodila svoj sad. On se ni umaknil, on ni obupal zaradi naše strahopetnosti, ampak ostaja zvest. Seveda pa usoda učenca ne more biti drugačna od usode njegovega učitelja. Zato
Pavel nadaljuje: »Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli. Če z njim vztrajamo, bomo z njim
tudi zakraljevali.«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 +i Rebec, Trnje 73
28. NEDELJA Trnje
CELODNEVNO ČEŠČENJE (glej spodaj)
MED LETOM
9.10. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Dionizij, škof, muč.

Zagorje 14,30 Rožni venec
Trnje

Ponedeljek

10.10. Palčje

16h +Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Zrimšek, Krka
SKLEP ČEŠČENJA
18,30 +i Česnik – Štajcovi, Palčje 24, obletna

Sv. Danijel, mučenec

Torek

11.10. Klenik

Sv. Filip, diakon

Sreda

12.10. Zagorje

Sv.Maksimilijan Celjs.

Četrtek

13.10. Juršče

18,30 +i starši Kuret, Knežak, obletna
+Marija Smerdel, Klenik 75, obletna

7h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
17h +Anton, Amalija in Franc Šajn, Juršče69, obletna

Sv.Koloman, mučenec

Petek

Drskovče 18h V dober namen
Zagorje 18,45 Molitvena ura za duhovne poklice
14.10. Zagorje 17,30 +Janez Kruh, Bukovje, obletna

Sv.Kalist I., papež, m.

Sobota

15.10. Zagorje 18h Spoved

Sv.Terzija Velika, c.u.

18,30 +Janez Kotnik in +i Marinčič, Zagorje 97, obletna

29. NEDELJA Zagorje 8h Spovedovanje (domači župnik)
MED LETOM
9h V čast sv.Reš.Telesu Za vse župljane obeh župnij
16.10. Trnje
CELODNEVNO ČEŠČENJE (glej spodaj)
Sv,Marjeta M. Alakok Trnje
10h Češčenje SRT
Juršče 10,30 +Jakob Možina, Klenik 10, obletna
Zagorje 12h +Emilija in Alojz Šajn, Juršče 75

17h +i starši Rebec, Parje 9 – SKLEP ČEŠČENJA

- CELODNEVNO ČEŠČENJE v TRNJU je danes. Po prvi maši ste k češčenju do
10h povabljeni vsi šolarji in njihovi starši. Češčenje se nadaljuje ob 14h. Vabljeni
ste vsi, kadar in koliko kdo more. Ob 15h začne spoved (g.Marjan), ob 16h sv.
maša – mašuje g. dekan Ervin. Po maši je zaključek češčenja. Vabim vas, da si
vzamete čas za druženje z Jezusom v sv. Rešnjem Telesu v zahvali in priprošnji.
CELODNEVNO ČEŠČENJE v ZAGORJU bo prihodnjo nedeljo, 16.10. Zaradi
tega bodo sv. maše zamenjane: v Zagorju bo 1. sv. maša ob
v Trnju bo prihodnjo nedeljo ob
Ure
10-11
11-12
12-13
13-14

Skupine
Parje
Zagorje 1-70
ŽPS+Karitas
Zagorje 71-136

9h, 2. ob 17h;

10,30. Spored češčenja v Zagorju:
Ure
Skupine
14-15
Šolarji
15-16
Drskovče
16-17
Pevci
Od 16h dalje spovedovanje

PRIDITE,
MOLIMO!

- MEDŽUPNIJSKA KARITAS bo zbirala poljske pridelke in ostalo hrano za skladišče v Pivki: v Palčju jutri, v ponedeljek, 10.10. pred sv.mašo od 17,30 do
18,30 pri cerkvi; na vseh ostalih krajih v četrtek, 13.10.: na Jurščah po maši, za

Trnje in Klenik v Mežnariji v Trnju od 17h do 18,30; v Zagorju v Kulturnem domu
od 17h do 18h. Vsem darovalcem že vnaprej: Bog povrni!
- BERA ta teden bo: jutri v Palčju in v četrtek v Drskovčah. Vsem, ki ste doslej darovali v ta namen, naj Bog v obilju povrne!
- SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV bo v torek, 11.10. ob 19,30 v Mežnariji
v Trnju in v četrtek, 13.10. ob 20h v župnišču v Zagorju. Vabljeni vsi starši!
- ČIŠČENJE VEROUČNE UČILNICE v Trnju: starši otrok 3. razreda – vpišite se
na seznam na mizici za tisk!
- VABILO V MOLITVENO SKUPINO: Molitev je velika duhovna moč, ki spreminja
naša srca in trosi blagoslov. V okviru župnije deluje molitvena skupina na Jurščah. V tem mesecu se ponovno zbiramo. Vabimo vse, ki želijo z molitvijo podpirat delovanje župnije, svoje družine in domovine, da se nam pridružijo! - V molitveni skupini se učimo moliti, beremo Božjo besedo, pojemo duhovne pesmi in
končno ustvarjamo prostor prijateljstva, veselja in skupnosti.
- OB KONCU TEDNA ZA ŽIVLJENJE: Zavod za pravico do življenja "Živim" je pri
južnem vhodu v ljubljansko frančiškansko cerkev na Prešernovem trgu postavil
velik zaslon. Na njem poleg vabil na dogodke, ki jih organizirajo ob tednu otroka,
predvajajo kratek film z naslovom: "Čudež življenja". Film prikazuje otrokov razvoj
pod maminim srcem. Zaradi nezakonitega poziva Mestne občine Ljubljana, da
pristojne oblasti prepovejo predvajanje omenjenega filma se je odzvala Slovenska
škofovska konferenca. Stališče si lahko preberete v nadaljevanju:
"Na Slovenski škofovski konferenci (SŠK) podpiramo vse dogodke v podporo
spoštovanju človeškega življenja. Pri tem sledimo Božjim zapovedim, stališčem
Cerkve in papeža Frančiška, ki se javno zavzema za pravico vseh otrok do življenja, ničelno toleranco do nasilja do nerojenih otrok ter ustvarjanje takšnih pogojev, v katerih bodo lahko vse matere podarile življenje svojim otrokom. Prepričani
smo, da so aktivnosti Zavoda Živim na Prešernovem trgu v Ljubljani sestavni del
ustavno zagotovljene pravice nedotakljivosti človekovega življenja, svobode izražanja in verske svobode. Želimo si, da bi bile tovrstne prireditve v javnosti sprejete s spoštovanjem in v duhu svobodne ter demokratične družbe."
Kratek filmček si lahko ogledate na spletni strani Radia Ognjišče: Zakaj taka fobija
pred »Čudežem življenja?«

KAJ SE SKRIVA ZA ČUDEŽI?
V evangeliju današnje nedelje Kristus val«. Besede nakazujejo, da je samo on
ni doživel hvaležnosti. Od desetih go- v Jezusu prepoznal Odrešenika in Božbavcev, ki jih je ozdravil, se mu pride jega Sina. Za ozdravljenjem je videl
zahvalit samo eden. Zares skromen od- globlje Božje delovanje, odrešenjsko
stotek! Pa ne gre samo za problem pri- skrivnost, prihod Odrešenika. Za druge
znanja in hvaležnosti, ampak tudi za je bilo pomembno, da so ozdraveli in da
globlje sporočilo odrešenja. Samo eden so doživeli čudež, za njim pa niso iskali
»se je vrnil in z močnim glasom slavil globljih vzrokov in niso prepoznali
Boga« (Lk 17,15) pravi evangelij, in ta- Božjega delovanja.
ko priznal, da za ozdravljenjem stoji
Kdor prizna Boga in vidi za dogodki
Bog. Samo eden od ozdravljenih je v svetu njegovo delovanje, je hvaležen.
»padel na obraz … in se mu zahvalje- Kdor je hvaležen Bogu, pa bo hvalež-

nost do njega izkazoval z dobroto do ljudi: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili«
(Mt 25,40).
Velikokrat ljudje trpijo zaradi nehvaležnosti. Koliko starejših ljudi, ki so
osamljeni v domovih za ostarele, bi bilo
presrečnih, če bi jim bližnji pokazali samo malo hvaležnosti in izkazali drobno
pozornost. In bilo bi manj občutka nekoristnosti, tako morečega za sodobnega
človeka. Hvaležnost je v našem neosebnem času redka. Obnovo osebnih odnosov lahko pričakujemo samo od tistih, ki
še upoštevajo Boga kot najvišjega Dobrotnika in mu izkazujejo hvaležnost.
Hvaležnost do človeka bo potem prišla
sama od sebe.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Bog je pripravil sprejem za glavne
kreposti. Med pogostitvijo so se pogovarjale kot stare prijateljice. Vendar
sta pri mizi sedeli tudi dve, za kateri se
je zdelo, da se ne poznata. Kot dober
gostitelj ju je Bog predstavil. Poklonil
se je prvi in predstavil sosedo: »To je
gospa Dobrota.« Potem se je poklonil
drugi in rekel: »To je gospa Hvaležnost.« Ženi sta si veseli segli v roke. Že
dolgo sta se želeli spoznati, a se od
stvarjenja sveta nista nikoli srečali.
Preprosta zgodba, ki pa vsebuje globoko resnico: običajno v življenju dobrota ne doživi hvaležnosti!
B. Rustja

SMEH JE POL ZDRAVJA

WI-FI – Po koncu službe pride mama po otroka v
vrtec. Vrata velikega otroškega igrišča okoli vrtca
so odprta, vsi otroci so v peskovniku, vsak s svojim mobilnikom, vzgojiteljica pa poležava na klopci. Mama zaskrbljeno pripomni: “Kako lahko spite, vrata so odprta, vam bojo otroci ušli.” – Vzgojiteljica brezskrbno pojasni: “Nič ne bojo ušli. Pri
nas je wi-fi samo v območju peskovnika.“

12. oktober
MAKSIMILIJAN CELJSKI

V rimskem mestu Celeia, v današnjem
Celju, je iz mlade krščanske občine izšel
škof Maksimiljan. Rodil se je med letoma
226 in 236. Starše je izgubil še mlad in postal dedič bogatega imetja, katerega je razdelil med reveže, osvobodil je sužnje in poromal v Rim, kjer je bil posvečen v duhovnika. Bil je tako zglednega življenja, da ga je
papež Sikst II. posvetil v škofa in ga poslal
oznanjat evangelij v Norik. Svojim vernikom
je bil pravi oče: lajšal je njihove telesne in
duhovne stiske. Iz Laureaca, kjer je bil njegov prvi škofovski sedež, je potoval daleč
naokoli – obiskal je tudi svoje rojstno mesto.
Ker se je upiral čaščenju rimskih bogov, ga
je rimski sodnik obsodil na smrt z obglavljenjem. To se je zgodilo okoli leta 305.

Tviti papeža Frančiška
Križ je cena resnične ljubezni. Gospod, daj nam
moči, da sprejmemo in nosimo svoj križ!
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/

