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KRISTUS JEZUS JE PRIŠEL V SVET, DA BI REŠIL GREŠNIKE,
MED TEMI PA SEM PRVI JAZ

Zakaj je moral Jezus priti na svet kot človek? To vprašanje si
ne zastavljajo le zgodovinarji, ampak predvsem vsi, ki bi radi z
Jezusom vzpostavili osebni odnos. Za kristjane vseh veroizpovedi Jezus ni le zgodovinska osebnost, ampak veliko več. Kdor
v njem vidi Boga, išče pravi odgovor na zelo osebna vprašanja:
"Zakaj si se moral roditi v revnem hlevčku? Zakaj si moral bežati v Egipt? Zakaj te uradna judovska duhovščina ni sprejela?
»Kdo izmed vas,
Zakaj si moral trpeti in sramotno umreti na križu? Kakšen smisel
ki ima sto ovac in
ima tvoje vstajenje in poveličanje?" Na veliko teh zakajev mareno izmed njih izgubi,
sikdo ne najde pravega odgovora. In vendar, že s tem, ko iščene pusti devetindevetdesetih mo odgovore, stopamo v osebni odnos z njim, ki je o sebi rekel:
v puščavi in ne gre
"Jaz sem pot, resnica in življenje. Kdor veruje vame, vekomaj
ne bo umrl!"
za izgubljeno,
Apostol Pavel se je za tri leta umaknil v puščavo, da bi razmidokler je ne najde?
slil o zadnjih dogodkih, ko ga je Jezus obiskal, ga vrgel s konja
In ko jo najde, jo vesel
in mu za nekaj časa odvzel vid. Res je treba doživeti krizo, pasti
zadene na svoje rame;
na kolena in za nekaj časa oslepeti, da se naše oko usmeri v
in ko pride domov,
notranjost, da se oddaljimo od mikov tega sveta in kot v ogledaskliče prijatelje in sosede
lu pogledamo v resničnost, ki se s smrtjo ne konča. Naš cilj ni
minljivi svet, ampak večno življenje. Zato je treba najti prava
in jim pravi: ‚Veselite se
sredstva, kako ga bomo dosegli.
z menoj, zakaj našel
Apostol Pavel je na poti v Damask doživel spreobrnjenje:
sem svojo ovco,
srečal se je z Jezusom, ta ga je vprašal: "Savel, Savel, zakaj
ki se je bila izgubila.‘«
me preganjaš?" In takrat je Pavel razumel, da je bilo vse, na
(Lk 15,5–6)
čem je gradil svojo kariero, na trhlih nogah, da si je narobe zastavil svoje življenjske cilje. To prvo srečanje z Jezusom je bilo
bolj podobno blisku, ki se hitro utrne in takoj izgine. Tak trenutek pa je dovolj, da se človek ustavi in si reče: "Kam se moram zateči, da bom na varnem?" Zato vsakega spreobrnjenca čaka dolga pot, da se sprijazni z novimi izzivi, da uredi s svojo preteklostjo, naredi načrt in se potem usmeri proti novim ciljem.
Za apostola Pavla vemo, da je odšel v puščavo. Moral je biti sam, da se je lahko soočil z vsem, kar se
je z njim zgodilo. Puščava namreč simbolično pomeni, da si sam s seboj in s svojim Bogom. Z istim procesom se mora srečati vsakdo, ki želi priti do osebnega odnosa z Bogom. Vsa tradicija in verska folklora
sta samo ovira na poti do osebnega Boga. Dolgo časa moraš biti sam, brez slehernega prišepetavanja
na uho, da odkriješ, kdo si in kaj in bi rad postal. Ko prepoznaš svojo vrednost, je treba narediti nov načrt. Seveda smo vedno v skušnjavi, da bi radi svoj cilj dosegli po čim krajši pot. A to je velika zmota.
Spreobrnjenje je proces, ki traja celo življenje. Jasno zastavljenemu cilju se namreč približujemo po etapah, z vmesnimi cilji. In te je treba stalno preverjati, ko se umaknemo v samoto in za nekaj časa zbežimo
vstran od ljudi. Ne smemo se bati takšne pozitivne samote, ki nas predrami, nas prečisti in ponovno
usmeri proti cilju, ki daje našemu življenju pravo vrednost.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
24. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Ivanka in vsi +i Štrukelj, Trnje 101, 1.obletnica
MED LETOM
11.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Prot in Hiacint, m. Palčje
12h +Anton Česnik, Palčje 71 obletna

Zagorje 16h Za bolnike, invalide in starejše, dar. Karitas
Ponedeljek

12.9. Palčje

19h +Anton Rebec, Palčje 48, obletna

13.9. Klenik

19h +Darko Kastelic, Klenik 73, 1. Obletnica

Marijino ime

Torek

Sv. Janez Zlatousti

Sreda

14.9. Zagorje

Povišanje sv. Križa

Četrtek

15.9. Juršče

7h +Danijel in Marica Škrlj, Zagorje 79/c
17,30 +Dane Škerlj, dar. Majda

Žalostna Mati Božja

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
16.9. Zagorje 17,30 +Milka Štavar, Zagorje 36, obletna
Sv.Kornelij in Ciprijan
+Milka in Anton Kavčič, Zagorje 115,
Sobota

17.9.

Sv.Robert Bellarmino

Pri Novi hiši 16h Po namenu Leona Drame, Nova hiša

18,30 Spoved
Zagorje 19h +i Štavar, Zagorje 36

8,30 Češčenje SRT
25. NEDELJA Trnje
9h +Goran Penko in +Ana Morel, Trnje 37, obetna
MED LETOM Trnje
+Milan Žigman, Trnje 44 – Molitve za rajne
– KVATRNA
18.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – Molitve za rajne
Sv. Jožef Kupertinski Juršče 12h V dober namen
- SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH je danes ob 16h v Zagorju. Maševal bo g. dekan Lojze Milharčič in Knežaka. Od 15,30 dalje bosta na razpolago dva tuja spovednika. Lepo vabljeni!
- POPRAVLJEN URNIK VEROUKA: Zagorje: 6. razred: četrtek ob 14,30
Trnje: 8. in 9. razred: petek ob 16h.
- SESTANEK KARITAS bo v torek ob 20h v župnišču v Zagorju. Vse članice lepo
vabljene!
- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek ob 20h v župnišču v Zagorju in ŽPS Trnje v
petek ob 19,30 v Mežnariji v Trnju. Vsi člani lepo vabljeni!
- STIČNA MLADIH vabi vse mlade od 15. leta dalje, da se udeležijo največjega
shoda mladih kristjanov v državi Slovenija v soboto, 17.9. od 9h do 18h. Geslo
srečanja je: SEM ORODJE BOŽJEGA USMILJENJA. Vsebino gesla in papeževe poslanice bodo mladim različnih starosti približali prostovoljci Stične mladih,
generalni predstojnik cistercijanov, vodstvo evropske katoliške študentske organizacije JECI-MIEC in glasbena skupina The Sun iz Italije, ki je na Svetovnem dnevu mladih v Krakovu igrala pred papežem. Z gosti bodo spregovorili, kako smo,
še posebej mladi, lahko orodje Božjega usmiljenja. – Ob somaševanju škofov in
duhovnikov bo sveto mašo daroval in pridigal mariborski nadškof metropolit msgr.
Alojzij Cvikl. Program z delavnicami bo posebej za dijake in posebej za študente
in mlade v poklicih. Bo tudi nogometni turnir, možnost molitve pred Najsvetejšim
in spovedovanje in seveda skupno praznovanje ob moderni duhovni glasbi.

Tisti, ki se želite udeležiti tega festivala mladih v Stični, se do četrtka, 15.9.2016
prijavite g. dekanu Ervinu na tel.: 05/720 46 40 ali mobi: o41/724 884. Tam boste
dobili tudi podrobnejše informacije o prevozu z avtobusom od kje in kdaj. Več podrobnosti o Stični mladih si lahko ogledate na spletni strani www.sticna.net
- KVATRNA NEDELJA sledi po prazniku Povišanja sv. Križa in Žalostne Matere
Božje, ki bosta ta teden. Zato bomo v nedeljo ob koncu maše molili za naše rajne.
– Ne samo ta dan, večkrat se spomnimo naših rajnih z molitvijo zanje. Tako
- MILOŠČINA KVATRNE NEDELJE je za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce
v Ljubljani. Toplo vam jo priporočam!

OČETOVI PRVI KORAKI
Kako je vsak človek Bogu dragocen
Oče je sina zagledal, ko je bil še dain kako vsakega išče, govorita priliki o leč. Očetov pogled je pogled ljubezni.
izgubljeni ovci in izgubljeni drahmi (Lk To ni pogled, ki bi obsojal ali očital,
15,1–10). Vrhunec te skrbi pa se pokaže ampak pogled, ki izraža usmiljenje. Ni
v priliki o izgubljenem sinu, zlasti v pogled sodnika, ampak pogled, ki dviga
opisu sinove vrnitve domov: »Ko je bil in daje poguma.
sin še daleč, ga je oče zagledal in se ga
»Oče se ga je usmilil; pritekel je, ga
usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil« objel in poljubil.« Spet igra oče glavno
(Lk 15,20).
vlogo, saj je pritekel, ko je bil sin še daV enem samem stavku odseva abso- leč, in ga pogledal z ljubeznivim poglelutnost Božje ljubezni. Besede »ko je dom. Zopet Oče dela prve korake in
bil sin še daleč« povedo, da se ljudje z išče sina. Trpi, ko ni sina, ker prava ljugrehom oddaljimo od Boga. Toda Bog bezen trpi odsotnost ljubljenega. Kako
vidi grešnika, kakor vidi oče sina, tudi globoko sporočilo! Prava ljubezen bo
ko je ta daleč od njega, saj ljubezen ne trpela. Ne gre za idealiziranje ljubezni,
pozna razdalje. Ni kraja na tem svetu, za neki romantičen pogled nanjo, amdo koder ne bi segla Božja ljubezen. pak za realističen pogled. Zato najbolj
Sveto pismo je ena sama pripoved, ka- odsevamo Očeta, ko se bližamo sodobko nebeški Oče išče človeka, ki se je po niku, ki se pogosto znajde na pašnikih
prvem grehu skril pred njim, in sprašu- ponižanja. Naša prijazna kretnja ga bo
je: »Adam, kje si?« (1 Mz 3,9). Oče dvignila, čeprav nas bo veliko stala, saj
išče otroke, ki so daleč. Bog nas prvi bomo morali prebroditi zagledanost vaišče. Morda je naša izkušnja, da mi se. Ko bomo tega sposobni, bomo vedeiščemo Boga, a nas dejansko on vedno li, da nas je dosegla Božja ljubezen.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
prvi išče. Pred našim iskanjem je njegova ljubezen.
ODPUŠČANJE NI DOKAZOVANJE MORALNE VEČVREDNOSTI
Odpuščati zato, da bi naredili vtis, je velika skušnjava. Tako oseba, ki odpušča, pokaže svojo moralno veličino žaljenega, da se istočasno bolj razkrije nizkost žalivca. Toda dokler človek odpušča v
te namene, je jasno, da odpuščanje samo karikira.
Pravo odpuščanje srca poteka v ponižnosti in od-

pre pot k resnični spravi. Lažno odpuščanje pa,
nasprotno, ustvarja zgolj odnos vladajoči – obvladani.
Odpuščanje, ki streže zgolj dokazovanju moralne
premoči, prakticirajo tri vrste »profesionalcev« odpuščanja. Najprej imate grobija na, ki vas kakor z

gorjačo udarja z odpuščanjem za vsako najmanjšo stvar. Drugi je tisti, ki povsod vohlja za krivdo.
Tak človek poslabša stanje, zato da bi užival v
tem, da se pokaže blagega in vas poniža s svojim
odpuščanjem. Tretji je večna žrtev. Najbolj pogost
primer tega tipa je žena alkoholika. Ta je prepričana, da bo zbudila občudovanje in simpatijo v
svoji okolici, ker se žrtvuje, ko živi s tem strašnim
človekom in mu neprestano odpušča njegove
številne pijanosti.
Potemtakem pravo odpuščanje ni nikakršno izražanje moči, temveč je najprej dejanje notranje
moči. V resnici je potrebna notranja moč, da se
prizna in sprejme lastno ranljivost in da se je ne
želi zamaskirati z navideznimi velikodušnostmi.
Morda človeka ob izhodišču vodi želja, da se s
tem, ko odpušča, pokaže večvrednega. V teku
odpuščanja se bo tistemu, ki odpušča, ponudilo
več priložnosti, da bo pazljiv in bo prečistil svoje
motive, ki bi mogli pokvariti vsa njegova plemenita
prizadevanja.
Po: J. Monbourquette, Kako odpustiti

Dobri Jezus, hvala ti,
ker si razumevajoč in usmiljen.
Vsi, ki nas v našem vsakdanu
gledajo in srečujejo,
naj v nas vidijo tebe
in tvoje usmiljenje.
Pomagaj nam,
da bomo postali živa priča
tvoje ljubezni.
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C

17. september
ROBERT
BELLARMINO

Bil je cerkveni učitelj iz jezuitskega reda.
Leta 1725 je v slovenskem prevodu izšel
njegov katekizem pod naslovom Kratki
zapopadek kristjanskega nauka. Živel je
skoraj dve stoletji prej. Mati mu je v zgodnji
mladosti vcepila v srce ljubezen do Boga in
to ga je oblikovalo za vse življenje. Pri štirinajstih je vstopil v novoustanovljeni jezuitski
kolegij. Po končani filozofiji so predstojniki
Roberta poslali za magistra (učitelja) na fineški jezuitski kolegij. Kmalu je zaslovel tudi
kot govornik. Kasneje je odšel v Rim, kjer so
mu izročili profesorsko stolico za kontroverze (sporna vprašanja med katoličani in drugoverci). Po dvanajstih letih so ga imenovali
za voditelja mladih jezuitov, kasneje pa je
postal kardinal.

Tviti papeža Frančiška

Vsakič, ko se vdamo sebičnoSMEH JE POL ZDRAVJA
KUHANJE – Dva vajenca stanujeta skupaj
sti in Bogu rečemo »Ne«,
in si kuhata sama. Ko se nekega dne nakvarimo načrt, ki ga je z
veličata precej enolične hrane, meni eden ljubeznijo pripravil za nas.
od njiju: »Ne bi bilo slabo, da bi kuhala po
kašnih receptih.« – Drugi odgovori: »Sem
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
tudi jaz razmišljal o tem, toda kaj, ko se vsi
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
recepti začenjajo z: Vzemi čisto posodo
www.zupnija-zagorje-trnje.org/
…«

