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GOVORIM RESNICO V KRISTUSU, NE LAŽEM

Kaj je res in kaj le lepo "nakladanje", za katerim se skriva
kup laži? Tako se sprašuje sodobnik, ko gleda, kam plove današnji svet. Govorimo preveč, največ vsebin je povezanih s
prepovedovanjem in leporečenjem, ki mu še sami ne verjamemo. V besedah skušamo biti umirjeni in prepričljivi, a z govorico svojega telesa pripovedujemo čisto nekaj drugega. Na
to so zelo pozorni novinarji, ko komaj čakajo, da bi koga razkrinkali in mu dokazali laž. Kako se zavarovati pred dlakocepci in biti prepričljiv na tak način, da te ni sram ne pred samim
seboj ne pred drugimi?
Ob četrti nočni straži
Apostol Pavel je imel veliko težav, kako prepričati ljudi, ki
je Jezus šel k njim,
so ga poznali kot judovskega gorečneža, ki je preganjal krisstopajoč po morju.
tjane, kar naenkrat pa se je pojavil kot velik zagovornik noveKo so ga učenci videli
ga nauka. Ali je pred njimi volk, ki si je nadel ovčjo kožo ali
hoditi po morju,
spreobrnjenec, ki mu lahko verjamejo? Da bi se na dostojen
so se prestrašili in rekli:
način predstavil rimski skupnosti, s katero ni imel osebnih sti»Prikazen je!«
kov, jim je pisal: "Govorim resnico v Kristusu, ne lažem, moja
In od strahu so zavpili.
vest mi je priča v Svetem Duhu: v svojem srcu nosim veliko
On pa jih je takoj ogovoril: žalost in nenehno bolečino." Ti stavki so težki in polni bolečine človeka, ki hoče biti pristen oznanjevalec evangelija. Kaj
»Bodite brez skrbi!
naj naredi, ker se zaveda, da prerok ni sprejet v domačem
Jaz sem; ne bojte se!«
kraju in med svojimi?
(Mt 14,25–27)
Pavel se sklicuje na Kristusa, na osebo, v čigar imenu je
poslan. V svojem pripovedovanju ne izpostavlja samega sebe in o svoji preteklosti spregovori le takrat, ko drugi argumenti niso več prepričljivi.
"Govorim resnico v Kristusu, ne lažem!" Jezus je za Pavla najvišji cilj in vse drugo mora biti v
podrejenem položaju. Ko je Bog središče tvojega življenja, se ti ni treba bati, ker si do določene mere prisiljen, da pričuješ in se trudiš, da tega, kar si z muko pridobil, ne bi izgubil. Če se dogaja drugače, se začne posameznikova vest takoj pritoževati. Res pa je tudi, da takrat, ko si z Bogom v najlepšem odnosu, ne moreš ostati ravnodušen do svojih bližnjih in do svojih rojakov. Pavel to čuti, zato zapiše: "V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino. Kajti želel bi biti sam preklet in
ločen od Kristusa v prid svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu." Ko ljubiš drugega enako ali celo
bolj kot samega sebe, ti je hudo, če veš, da so tvoji bližnji na slabi poti in ne poslušajo tvojih nasvetov. Tako trpi mati, ko se izgubi kateri od njenih otrok. Tako trpi župnik, katerega nauki naletijo na
gluha ušesa. Tako trpi otrok, katerega starši nimajo zanj časa. Jezus nam pravi: "Resnica vas bo
osvobodila!" Sedaj je pravi čas, da naredimo kaj za svoje dobro, da bodo potomci lahko rekli: "Bil je
človek na mestu. Vse je naredil, da bi bili njegovi bližnji srečni!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
19. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
13.8. Trnje
Sv.Poncian, papež. in
Hipolit, duh., mučenca

Ponedeljek

14.8.

Sv.Maksimilijan Kolbe

Torek

Sreda

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Po maši: Krst Lovrenca Vadnjal
Palčje

15.8. Trnje

VNEBOVZETJE
DEVICE MARIJE

7,30 +Ivan Česnik, Palčje 49, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h Za žive in +e duhovnike, ki delovali v Trnju

16h +Kristina in Alojz Febec, Palčje 47, obletna
9h V zahvalo Svetogorski MB za prejete darove, NN.

Zagorje 10,30 V čast vnebovzetju DeviceMarije
za vse župljane obeh župnij
16.8.

Sv. Rok, spokornik

Zagorje

Četrtek

17.8. Brdo

Petek

18.8.

Sobota

19.8.

Sv, Evzebij, pp. muč.

SV.HELENA, cesarica
Sv. Janez Eudes, duh.

18h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12
V čast Mariji Pomagaj za varstvo, Ratečevo Brdo 12
Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje 20h +Jože Žele, Zagorje 120, obletna
Zagorje

20. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
20.8. Trnje
Sv.Bernard, opat,c.u.

7h V dober namen

19,30 Spoved
20h +Milka in vsi +i Knafelc, Zagorje 112
+Jože in Ivana Česnik ter +Albert Ludvik, dar. Kanada
7,30 +Antonija Šajn, Juršče 51, 30.dan
8,30 Češčenje SRT
9h V zahvalo Sv. Trojici za vse duhovnike,
redovnike in redovnice iz župnije N.N.

Zagorje 10,30 V čast sv.Heleni za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Večernice v čast sv. Heleni
- ŠKOFIJSKO PRAZNOVANJE STOLETNICE FATIME za našo ŠKOFIJO bo jutri, v ponedeljek, 14.8. zvečer. Povabljeni smo, da se udeležimo te slovesnosti in
skušamo izpolniti Marijina naročila fatimskim pastirčkom: molitev in darovanje žrtvic za spreobrnjenje grešnikov. Spored slovesnosti si preberite na lepaku na
oglasni deski.
- MARIJINO VNEBOVZETJE, največji Marijin praznik je v torek. Ker je tudi dela
prosti dan, bodo maše po nedeljskem redu. Lepo vabljeni, da se vsi verni ta dan
udeležimo slovesne sv. maše in tako počastimo našo nebeško Mater ter se ji priporočimo. Obnovili bomo tudi posvetitev našega naroda Mariji z veliko prošnjo, da
bi ostali zvesti in hvaležni Bogu in Njej. Prosili jo bomo, naj nam ostaja še naprej
naša ljuba Mati in priprošnjica.
- FATIMSKA MARIJA začenja danes svoje romanje po trnjski župniji. Radi jo
sprejmite v svoje družine. Povabite tudi svoje sosede in sorodnike, da jo skupaj
počastite, se ji izročajte in priporočajte za varstvo in njen blagoslov. Molite za
spreobrnjenje grešnikov, kar je Marija že pred 100 leti naročala ne le trem pastirčkom, ampak vsem ljudem. Z vdano in vztrajno molitvijo bomo izprosili veliko milosti zase, pa tudi za naše domače in župnijo. Prosimo jo, naj še naprej posre-

duje za našo domovino in ves svet, da bi živeli v miru in pravičnosti, v prijateljstvu
in ljubezni z vsemi ljudmi.
V Trnju je jutrišnji dan (14.8.) še ves prost (3 družine), enako je v Kleniku sreda
(16.8.) še vsa nezasedena. V Palčju je samo še zadnji termin (18.8. od 20h dalje)
nezaseden.
V Zagorju pa je doslej še zelo malo prijavljenih. Ne maramo Marije? Se nam
morda zdi, da bi nam Marija preveč vzela? Marija nas ne obiskuje zato, da bi nam
kaj vzela, ampak da bi nam dala, VELIKO DALA. Gre za življenje, za VEČNO ŽIVLJENJE, ki si ga pripravljamo sedaj, prav v teh avgustovskih dneh. Kaj nas
osrečuje: sebičnost ali nesebičnost, dobrota ali zloba, ljubezen ali sovraštvo, prijaznost ali neprijaznost…?
Sv. papež Janez Pavel II. je ob svoji izvolitvi zaklical ljudem, ki so ga pričakali
na trgu sv. Petra: »Odprite vrata Kristusu! Ne bojte se Kristusa: ničesar nam ne
jemlje, vse pa nam daje!« Isto lahko rečemo o Mariji: ''Ne bojmo se odpreti Mariji
vrat svojih domov. Ne prihaja, da bi nam kaj jemala, ampak da bi nam dajala!''
- SV. HELENA, zavetnica zagorske župnije, goduje v petek. Vabi nas, da jo že
ta dan obiščemo v njenem svetišču in se udeležimo sv.maše, ki bo ob 20h. V nedeljo pa jo bomo ob 10,30 še na poseben način počastili in se ji priporočili s kolikor mogoče slovesno mašo. Lepo torej vabljeni k sv. Heleni, naši zavetnici!
- Celodnevno ŽUPNIJSKO ROMANJE v soboto, 26.8.: Letos bomo poromali na
našo Koroško in sicer k sv. Petru na Kronski gori, ki je blizu Dravograda. Obiskali
bomo tudi Božjepotno cerkev Matere Božje v Homcu, ki spada pod župnijo
Šmartno pri Slovenj Gradcu, ki jo vodijo Lazaristi.
- SEJA ŽGS OBEH ŽUPNIJ bo v petek, 18.8. ob 21h v Mežnariji v Trnju. Pogovor bo o popisu inventarja vseh cerkva. Lepo vabljeni vsi člani!
- ZA MIVO ste letos darovali v Trnju 590.- € in v Zagorju 300.- €. V imenu misijonarjev, ki bodo tudi z vašimi darovi prejeli novo vozilo, se vam zahvaljujem in Gospod naj vam obilno povrne in vas varuje na vaših vožnjah!

BOŽJI SIN!
V današnjem evangeliju na 19. nedeljo
med letom beremo, da je Jezus »velel«
svojim učencem, naj stopijo v čoln in se
prepeljejo na drugo stran. Ni se jim dalo.
Bili so utrujeni od delitve kruha in pobiranja koscev, kar se je dogajalo pred tem.
K vsemu temu se je večerilo, obetala se je
vetrovna noč. A so Jezusa pač ubogali. Ni
bilo dovolj, da so jih do skrajnosti izmučili valovi, proti jutru jih je prestrašila še
prikazen, nazadnje je pa še Peter skoraj
utonil. Obupen večer in noč. Nevšečnost
za nevšečnostjo, vse pa samo zato, ker so
Jezusovi.
Včasih slišimo tožiti mnoge kristjane,
da skrbno molijo, redno hodijo v cerkev,

pošteno živijo, pa jih Bog kar naprej tepe.
Postavlja jih pred preizkušnje in jih
spravlja v obup. Najbrž s svojimi tožbami
pogosto pretiravajo, kolikor pa je v njih
resnice, imajo odgovor prav v današnjem
evangelijskem odlomku.
Jezus svojih apostolov ne pestuje in ne
boža. Nenehno so se morali truditi, vse sile so morali napeti, … marsikatere njegove odločitve niso razumeli. Včasih so se
zaradi pomanjkanja vere celo potapljali.
A so prišli tudi trenutki, ko so prevzeti
nad Jezusovo modrostjo in močjo vzklikali: »Resnično si Božji Sin!«
Če je bilo tako, ko je bil Jezus še med
njimi, koliko bolj velja podobna slika da-

nes,med nami – Jezusovimi učenci sodobnega časa. Nič drugačni nismo, tudi situacije so pogosto podobne, vendar pomembno je, da kljub vsemu znamo čim večkrat in
prepričljivo vzklikniti: »Resnično si Božji
Sin!« Verujemo v to?!

16. avgust
ROK

Po: Beseda da Besedo

UČITELJICA VERE IN PRIPROŠNJICA

Ta poletni mesec preživljamo predvsem
počitniško, vendar je njegovo bogoslužno in
duhovno središče veliki praznik Marijinega
vnebovzetja. Med našimi sodobniki je to priljubljen romarski praznik, ko se marsikdo napoti h kakemu krajevnemu ali pa bolj širše
znanemu Marijinemu svetišču.
Vesel sem, da je češčenje Matere Božje
med slovenskim vernim ljudstvom tako priljubljeno. Vsak čas pa ima svoje značilnosti in
svoje potrebe. Ko je bilo potrebno pospeševati in braniti katoliško vernost in jo varovati
pred reformacijskimi poskusi njenega oženja,
je bila marijanska pobožnost posebno primerna za to. Ko so naše prednike stiskale
vsakovrstne nadloge in nevarnosti, jim je bila
nebeška Mati neprimerljiva varuhinja in tolažnica. Danes pa nam prihaja naproti v sodobnih potrebah. To pa je potreba po zvestobi in trdnosti v naši osebni veri. Kajti devico
Marijo je teta Elizabeta blagrovala ravno zaradi njene vere: »Blagor ji, ki je verovala« (Lk
1,45). Kakor pri nas se je tudi pri njej z vero
začelo vse. Tudi zanjo je bila vera temelj,
osnova in vsebina njenega poslanstva.
Naš sekularizirani svet postaja v svoji prostozidarski kristjanofobiji podoben tistemu
nekdanjemu okolju, ki je vedno bolj sovražilo
Jezusa in v katerem je morala Marija ohranjati svojo vero in pripadnost svojemu skrivnostnemu Sinu. Tako nam danes prihaja Mati
Božja naproti kot učiteljica in varuhinja vere,
kakršno v tem zgodovinskem trenutku še posebej potrebujemo.
Ko si bomo v prihodnjih mesecih in letih
zastavljali vprašanje, kako poglabljati svoj
osebni verni odnos z Jezusom, ki vsakega
izmed nas neizmerno ljubi, nam bo Devica
Marija velika učiteljica vere in priprošnjica,
zato si večkrat prikličimo v spomin njen zgled
in se k njej zatekajmo po pomoč.
msgr. dr. A. Stres, SSŠ 2012

Sveti Rok ima veliko svojih oltarjev po
cerkvah širom po Sloveniji. Je namreč zavetnik proti kužnim boleznim; še danes se
mu priporočajo bolniki, ki imajo rane ali pa
bolne noge. Legendarno poročilo iz 15. stoletja govori, da se je Rok rodil okoli leta
1295 v južni Franciji. Zgodaj je osirotel, razdal svoje veliko premoženje revežem in se
odpravil na božjo pot v Rim. Na svoji poti je
stregel več kužnim bolnikom, saj je v tem
času širom po Italiji razsajala kuga. Številne
je ozdravil tako, da jih je le prekrižal. Ko se
je vračal domov, je tudi sam zbolel. Po čudežnem posredovanju angela je ozdravel.
Vrnil se je v domovino, kjer je med vojno
umrl v ječi.

Tviti papeža Frančiška
Ali ste jezni na koga? Molite za tega človeka. To je krščanska ljubezen.

SMEH JE POL ZDRAVJA

OBISK – »Upam, da nismo ostali predolgo?«
se opravičujejo obiskovalci ob odhodu. – »Seveda ne,« odvrne gostitelj, »ob tem času tako
ali tako vedno vstanemo!«
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