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KDOR NOČE DELATI, NAJ TUDI NE JE
Velikokrat slišimo stavek, da delo krepi človeka. Res je. Če se prepuščamo lenobi, če se nam ne ljubi delati, postane življenje dolgočasno,
ker nimamo pred seboj pravega cilja, kaj bi radi v življenju dosegli. Zato
se mnogi zgražajo, ko vidijo, kako napačno zastavljen socialni red podpira lenuhe in je krivičen do tistih, ki si skušajo s trdim delom zaslužiti
vsakdanji kruh. Človek je bil ustvarjen z določenim namenom, da je podaljšana Stvarnikova roka, da vsemu živemu dà svoje ime in si tako svet
udomači. Hkrati pa je treba skrbeti za red in pravo ravnovesje vsega živega, ki nas obdaja. To pa ni mogoče narediti z levo roko, ampak s trdim
delom in vsakodnevnim prizadevanjem, da smo s svojim talenti najprej
zadovoljni sami in s svojim delom koristni tudi za druge.
V vsakdanjem življenju srečamo veliko delomrznežev, ki se jim ne ljubi nič pravega delati, saj je lažje živeti na tuji račun, vzeti tam, kjer je, pa
Tedaj jim je govoril:
čeprav tisto ni tvoje. Dogaja se, da so mnogi naivno prepričani, da imajo
»Vstal bo narod
do vsega pravico, da jim vsi nekaj dolgujejo in si zato lastijo pravico za
zoper narod in
stvari, v katere niso čisto nič vlagali. Proti takim je v svojem času nastopil
kraljestvo zoper kraljestvo; apostol Pavel v drugem pismu Tesaloničanom: "Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo neredno, da nič ne delajo, ampak begajo sem ter
veliki potresi bodo
tja. Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj
in kužne bolezni in lakota
v miru delajo in jedo svoj kruh."
po mnogih krajih;
Živeti od svojega dela je osnovna človekova pravica. Civilna družba
grozote bodo in
se zato trudi, da bi ustvarila takšne pogoje življenja in dela, da bi vsakdo
velika znamenja na nebu.
lahko delal to, kar ga veseli, za kar je usposobljen in za kar ima dovolj talentov. Osebne darove in različne sposobnosti smo prejeli zato, da bi
Pred vsem tem pa bodo
nas to osrečevalo, da bi bili zadovoljni s tem, kar delamo, da bi že tukaj
stegnili roke po vas
na zemlji dosegali čim večjo polnost svojega življenja, ki se uresničuje v
in vas preganjali,
popolni predanosti vsemu, s čimer se ukvarjamo in seveda v iskreni ljuizdajali v shodnice in ječe
bezni do sebe, do bližnjih, do Boga in do vsega stvarstva. Vedno pa to ni
možno, ker je toliko različnih ovir, ki nam preprečujejo, da bi svoje talente
ter vlačili zaradi
v polnosti uresničili. Vendar, kdor ima pravi odnos do dela in se zaveda
mojega imena pred kralje
svojih talentov, se sam potrudi, da bi si našel pravo delo, ki bi ga osrečein poglavarje.
valo. Delo ne sme biti neka prisila, ampak način, kako se izrazimo in
Zgodilo pa se vam bo to
smo za druge koristni. Zato smemo trditi, da se ljubezen in delo med sev pričevanje.
boj križata in se dopolnjujeta. Kdor ljubi, ne more stati križem rok, ampak
se bo potrudil, da bo koristen člen v krogu svojih najbližjih in v širši dru(Lk 20,10–13)
žbi. Njegovo delo ga osrečuje in daje smisel njegovemu življenju. Velja
pa tudi obratno: Kdor rad dela, se ne dolgčasi, je srečen in zadovoljen. Zato dela z ljubeznijo in se ne sprašuje, ali je
to, kar dela, dovolj dobro plačano. Srečen je že zato, ker lahko dela, ker je koristen. Res je, da se moramo potruditi, da
bi se s svojim delom preživljati, zato mora biti vsako dobro delo dovolj nagrajeno. Vendar denar ni vse. Bolj pomembno je zadovoljstvo, ki ga ob svoje delu čutimo. Zato je Pavlovo priporočilo aktualno tudi v sodobni družbi: "Kdor noče
delati, naj tudi ne je!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
33. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
13.11.

8,30 Češčenje SRT
9h +Zvonko Rotar, Klenik 20, obletna
+Stane Vodopivec, Trnje 39, obletna

Sv. Stanislav Kostka, Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
redovnik Juršče 12h V zahvalo in priprošnjo za vero, KD Juršče

Šilentab. 14h +Stane Valenčič, Rat. Brdo 12, dar. Grže - ofer
Ponedeljek

14.11. Palčje

18,30 +Stanislav Tomšič, Palčje 13, obletna

bl.Nikolaj Tavelić muč.

Torek

15.11. Klenik

18,30 +Janez Smrdelj, Klenik 44, obletna

Sv. Albert Veliki, škof

Sreda

16.11. Zagorje

Sv. Marjeta Škotska

Četrtek

17.11. Juršče

7h +i Zadel, Šabec in Udovič, Zagorje 59, obletna
16h V dober namen

Sv. Elizabeta Ogrska

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
18.11. Zagorje 17,30 +i Vadnjal in Vilhar, Zagorje 38, obletna
Posvetitev bazilik
+Milan in Marija Kastelic, Zagorje 118, obletna
sv. Petra in Pavla

Sobota

19.11. Zagorje 17h Spoved

Sv. Matilda, redovn.

34. NEDELJA
MED LETOM

KRISTUS KRALJ

17,30 +Fani Fatur, Zagorje 21, obletna
+Marjo in Danilo Tomšič, Zagorje 93, obletna
Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h +i Žele, Trnje 8, obletna
+Jožef in Vilma Šabec, Trnje 63, obletna

20.11. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Sv. Bazilij, škof, muč.

Zagorje 13h Krst Leje Česnik
Parje
14h V čast sv. Justu in sv. Luciji za sosesko Parje – ofer

- SHOD NA ŠILENTABRU je danes ob 14h. Maševal bo g.dr.Rafko Valenčič. Prihodnjo nedeljo na praznik Kristusa, Kralja vesoljstva pa bo SHOD V PARJAH , tudi ob
16h. Na obeh krajih je med mašo ofer za cerkev. Vabljeni!
- DANAŠNJA MILOŠČINA v Trnju namesto preteklo nedeljo gre za duhovniški dom,
ki se gradi v Šempetru. Hvala za vaš dar!
- VEROUK bo ta teden reden za vse skupine.
- BIRMANSKE MAŠE ZA BIRMANCE so obvezne za vse birmance, ki se pripravljajo na prejem zakramenta sv. birme. Teh maš naj se jih udeležujejo tudi starši in botri,
kolikor je le mogoče, saj jih s tem podpirate s svojo molitvijo in zgledom. Brez tega pa
zakrament sv. birme ne bo imel nobenega učinka – razen odpada po njem!!!
V Zagorju so birmanske maše vsak petek ob 17,30, v Palčju in Kleniku pa zaenkrat vsak drugi teden ob 18,30: v Palčju jutri, 14.11., v Kleniku pa 22.11.
- SEJA ŽPS TRNJE bo v petek, 18.11. ob 19,30 v mežnariji. Vsi člani in članice ste
lepo vabljeni!
- TEDEN ZAPOROV, ki se obhaja v katoliški Cerkvi in drugih Cerkvah po vsem svetu,
pričenja danes. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb
zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. Naslov letošnjega tedna »Gospod, usmili se!« je vezan na jubilejno
leto usmiljenja.

- TEDEN KARITAS začne prihodnjo nedeljo. Več si preberite v novih ZVONOVIH, ki
vam jih bodo ponudili ob izhodu. Veroučenci si tam preberite tudi o natečaju ob tednu
Karitas, kjer je opisano, kaj naj bi pripravili veroučenci iz posameznih triad in do kdaj.
– Preberite si v Zvonovih še druga obvestila!
- 25. OBLETNICO ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE v Vipavi in 65. obletnico Malega semenišča bomo obhajali prihodnjo nedeljo popoldne z zahvalno mašo v Logu pri Vipavi ob 16h, ki jo bo daroval g. škof Jurij Bizjak. Ob 18h bo sledila v telovadnici šole svečana akademija. – Ravnatelj Vladimir Anžel vabi vse, ki smo se izobraževali in vzgajali v teh ustanovah oziroma ste z zbiranjem sredstev omogočili, da lahko šola deluje v
tako lepih prostorih.
- SKLEP LETA USMILJENJA bo za našo dekanijo v Postojni v soboto, 19.11. z
večerno sv.mašo ob 18h, pri kateri bo blagoslovljen kip sv. papeža Janeza Pavla II.,
saj je bil on med največjimi apostoli usmiljenja in letos je tudi 20 let od njegovega obiska pri nas. Pevci iz dekanije imajo pevske vaje v soboto, 19.11. ob 15,30. Lepo vabljeni vsi župljani, da se udeležimo tega dogodka!
- VINCENCIJEV KOLEDAR: Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
nam bodo prihodnjo nedeljo 20. novembra 2016 ponudili Vincencijev koledar, s prodajo katerega bodo pomagali družini, ki je v hudi socialni stiski - brez doma. Že prejšnje leto so v ta namen z zbranimi sredstvi od koledarja, kupili stanovanje in ga začeli
obnavljati, zato bodo tudi letošnja sredstva namenjena tej obnovi in opremi. Družini sicer stojijo ob strani z materialno in psihosocialno podporo. - Letošnja tema koledarja
je BOŽJEPOTNA ZNAMENJA in KAPELICE. Tudi letos so fotografije prispevali prostovoljci sami. Koledar odraža tudi njihovo pastoralno načrtovanje, zato se začenja s
septembrom 2016 in končuje s septembrom 2017, vsebuje pa tudi mesece do konca
leta. Stane 10€. - Priporočam nakup tega koledarja in s tem pomoč družini brez stanovanja!
- VABILO: Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka vabi na predstavitev
knjige Jerneja Vrtovca »Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije«
sredo, 16.11.2016 ob 19. uri v Krpanovem domu v Pivki. Pogovor bo vodil Ernest
Margon. Sodeluje ženska pevska skupina iz Šmihela.

- POROČILO Z 9. REDNE SEJE ŽPS, ki je bila v četrtek, 10. novembra: Duhovna poglobitev:
Uvodno besedilo nas je vodilo v razmišljanje o razlogih, da se mladi ne odločajo več za poroko. Mislimo, da se bojijo odgovornosti. Vseeno živijo skupaj in neporočeni lažje končajo odnos,
ko ugotovijo, da ne gre ali se naveličajo. Premalo je vere; v Boga, v zakon kot zakrament in
blagoslov, zaupanja vase in v partnerja. V odnosih manjka ponižnosti, odpuščanja, zahvale.
Zakonci v župniji lahko najbolje pričujemo z zgledom. Otroci bodo v družini najbolj čutili, da je
zakon nekaj lepega in dobrega. Praznovanja: pretekla: Na Dekanijskem pastoralnem dnevu
smo sprejemali sklepe o zelo zanimivih temah; smrti in pogrebu, družini, mašah... Upamo, da
smo v oktobru po družinah molili Rožni venec. Vemo, da ni enostavno moliti vsak dan, ampak
naj nam vsaj občasno ta molitev pride v navado. Ob Zahvalni nedelji in po vseh zahvalah, ki
smo jih vsi cerkveni sodelavci prejeli, se člani ŽPS zahvaljujemo tudi našemu župniku. Hvala
za ves trud, skrb za našo duhovno in versko rast, za molitve, romanja in doživeta cerkvena
praznovanja. Bodoča: 19.11. ob 18.00 bo v Postojni dekanijski zaključek svetega leta usmiljenja. Po sveti maši bodo odkrili doprsni kip sv. Janeza Pavla II. Vsi lepo vabljeni na to posebno
praznovanje. Z nedeljo Kristusa kralja bomo zaključili cerkveno leto. Pred nami je že adventni
čas. Ne pozabimo v tem lepem času pričakovanja tudi na notranjo, duhovno pripravo na Božič.
Koledovanja bodo potekala po vseh vaseh. 09.12. nas bo ob 19.00 v Gasilskem domu v Zagorju obiskal nadškof Stanislav Zore. Vsi župljani prav lepo vabljeni na ta poseben dogodek.

V kratkem pričakujemo tudi srečanje s patrom
Jožetom Smukavcem. Poročilo ŽGS:V zvezi s
statiko župnijske cerkve ni nič novega. V Parjah
je začasno rešena električna napeljava do cerkve, zvonjenje še rešujejo domačini. Denar za
menjavo oken v cerkvi na Šilentabru je nakazala Občina Pivka, okna so v izdelavi. Računajo,
da bodo z zbranim denarjem od ofra za shod
lahko uredili še klonico. Člani ŽGS so se udeležili srečanja ŽGS škofije v Vipavi. Ugotavljali so,
da se večina župnij srečuje s podobnimi težavami; z manjšim obiskom maš, manj zbranimi
sredstvi, visokimi stroški vzdrževanj... Podprli so
idejo, da popravila na cerkvenih stavbah opravljajo mojstri iz domačega kraja. Zaželeno je, da
se posamezni privatniki ob večjih nalogah združujejo. Poročilo MŽK: Tudi letos bo vse otroke v
župniji obiskal in obdaroval sv. Miklavž. V zagorsko cerkev bo prišel 05.12. Poleg daril, bo
otrokom prinesel tudi blagoslov! Vsi otroci in
drugi župljani lepo vabljeni! Pri sveti maši bodo
sodelovali birmanci in otroški pevski zbor. Pred
nami je Teden Karitas od 20. - 27.11. z vsakodnevnimi aktivnostmi. V soboto 26.11. bodo
otroci izdelovali adventne venčke za starejše
župljane. Prosimo za pomoč birmance in vse
večje otroke. V akciji zbiranja hrane smo letos
darovali manj poljskih pridelkov, smo pa zbrali
450 kg druge hrane.

SMEH JE POL ZDRAVJA
NASILJE – Pride ženska srednjih let k
zdravniku, vsa otekla in plava po obrazu.
Pa pravi zdravniku: »Gospod doktor, mož
me vsakič, ko pride iz gostilne, pretepe.
Kaj naj naredim?« – Zdravnik ji svetuje:
»Gospa, skuhajte kamilični čaj in ga grgrajte vsakič, ko pride mož iz gostilne. To
počnite, dokler ne gre spat. Čez en mesec
pa pridite na kontrolo.« – Gospa pride čez
en mesec na kontrolo vsa lepa in pravi
zdravniku: »Gospod doktor, vi delate čudeže. Res pomaga, mož nič več ne znori
…« – Pa ji doktor odvrne: »Saj sem vedel,
da ni kriv alkohol, ampak vaš jezik.«

15. november
ALBERT VELIKI

Albert iz Lauingena je ena najvidnejših
osebnosti 13. stoletja, saj je veljal za vsestranskega genija svojega časa. Rodil se je
konec 12. st. pri Lauingenu na Bavarskem.
Študiral je na univerzi v Padovi, kjer se je
pridružil dominikanskemu redu. Po končanem študiju je poučeval na številnih šolah
svojega reda. Leta 1248 je v Kölnu ustanovil
redovno šolo, ki je sčasoma prerasla v središče duhovnega in duhovniškega izobraževanja. Najslavnejši Albertov učenec je bil
Tomaž Akvinski, ki je postal eden največjih
sholastikov srednjega veka. Albert je bil
imenovan za nemškega provinciala dominikancev, leta 1260 je postal regensburški
škof. Umrl je 15. novembra 1280. Papež Pij
XI. ga je 16. decembra 1936 razglasil za
svetnika in cerkvenega učitelja. Je zavetnik
naravoslovcev.

Tviti papeža Frančiška
Naša Gospa nam je vedno
blizu, še posebej kadar čutimo težo življenja z vsemi
težavami vred.
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/

