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ZARADI VESELJA, KI GA JE ČAKALO, SI JE NALOŽIL KRIŽ

Kaj smo pripravljeni žrtvovati za lepši jutri? Marsikdo je
sposoben za lepšo prihodnost žrtvovati vse, kar tisti hip
premore. Ni malo takih, ki bi zaradi debelejše denarnice
bili pripravljeni prodati tudi svojo dušo. Zato se ne čudimo,
da je marsikateri zvezdnik podpisal pogodbo s hudičem:
"Ti meni kariero, jaz pa tebi dušo!" Svet, v katerem živimo,
je tako mamljiv, da mnogi pozabljajo, da nismo rojeni za
svet, ki mine, ampak za večno življenje. Zato pisatelj
pisma Hebrejcem spodbuja krščanske skupnosti: "Uprimo
Prišel sem,
oči v Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere. Zaradi veselja,
da vržem na zemljo ogenj,
ki ga je čakalo, si je naložil križ, preziral sramoto in sedel
in kako želim,
na desnico Božjega prestola."
da bi se že vnel!
Gledati na daljši rok in se ne zadovoljiti s trenutno priBiti pa moram krščen
ložnostjo. Tako razmišlja moder človek, ki se zaveda, da
s krstom in kako bridko
življenje ni od danes do jutri, da je treba imeti pred seboj
mi je, dokler se ne izvrši.
dolgoročni program in načrte, ki te presegajo in so zato izAli mislite, da sem prišel,
da prinesem na zemljo mir? ziv, da se vsak dan potrudiš, da bi se zastavljenim ciljem
čim bolj približal. Tako je razmišljal Jezus, ko se je odločil,
Ne, vam rečem,
da si bo naložil križ. Tudi sam je bil pred težko odločitvijo
ampak razdor!
glede svojega poslanstva: ali se bo odločil za kariero, ali
(Lk 12,49–51)
za daljšo pot, ki ne prinaša hitrih uspehov, dolgoročno pa
vodi v polnost življenja. Tudi zanj je bilo življenje izziv, ki
ga ni sprejel le zaradi sebe, ampak zaradi človeštva. Ni prišel na svet zaradi sebe, ampak
zaradi nas, zaradi našega odrešenja.
Marsikdo se sprašuje, zakaj so žrtve potrebne? "Samo enkrat živimo!" meni večina. "Zakaj ne bi uživali ta trenutek, ki ga imamo na razpolago?" Tudi jaz mislim tako, vendar sem
nekoliko preračunljiv in iščem odgovor na vprašanje: "Kateri užitek mi bo prinesel trajnejše
zadovoljstvo, da ne bom zadovoljen le danes, ampak tudi jutri, čez deset, dvajset in več
let?" Ko bi tako razmišljali naši politiki, korupcije ne bi bilo. Naenkrat bi bili vsi zadovoljni,
tisti, ki imajo veliko in tisti, ki imajo malo, a vendar dovolj za preživetje. Kdor tako razmišlja,
je pripravljen sprejeti različne odpovedi in si naložiti križ. Ne gre za trpljenje zaradi trpljenja, ampak zaradi polnosti življenja. Lahka pot ni nikomur prinesla trajnejših uspehov. Samo tisti, ki je stopil na pot trdega dela in brzdanja svojih strasti, je na koncu uspešen in zadovoljen. In tukaj nam je Kristus, ki si je naložil križ in nam z njim zagotovil odrešenje, najlepši zgled. Splača se ga posnemati.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
20. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
14.8. Trnje
Sv.Maksimilijan Kolbe

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Ponedeljek 15.8. Trnje
Marijino vnebovze- Trnje
tje – Veliki Šmaren

Torek

7,30 +i Kovač, Palčje 43, obletna
8,30 Molitvena ura k usmiljenemu Jezusu
9h +Slavka Musina, Trnje 4, obletna
8,30 Molitvena ura v čast Vnebovzetju Dev.Marije
9h +Franc in Frančiška Margon, Trnje 62, obletna

Zagorje 10,30 V čast Vnebovzeti za vse župljane obeh župnij

16.8. Klenik

20h +Agata Požar, Klenik 11, obletna

Sv. Rok, spokornik

Sreda

17.8. Zagorje 20h +Milka Knafelc, Zagorje 112, dar. Z 48 in 45

Sv. Evzebij, papež mč

+Anton Štavar, Zagorje 36, obletna

18.8. Juršče

Četrtek

18,30 +Ivana Šajn, Anton in Stojan Zadel, Juršče 66, obl

Zagorje 20h Večernice v čast sv. Heleni in češčenje SRT.
19.8. Zagorje 20h +Jože Žele in +i Vičič, Zagorje 120, 1. obletnica

Sv. Helena, cesarica

Petek

Sv. Janez Eudes, duh.

Sobota

20.8. Zagorje 19,30 Spoved

Sv.Bernard, opat,c.uč

20h +Franc Fatur, Zagorje 98, obletna
+i Želje, Zagorje 110, obletna

21. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
21.8. Trnje
Sv. Pij X., papež

7,30 +i Kalister, Juršče 46, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Joža Dekleva, Klenik 4/a, obletna

Zagorje 10,30 V čast sv. Heleni za vse župljane obeh župnij
Zagorje 14h Večernice v čast sv. Heleni, blagoslov

- ZAPOVEDANI PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA je jutri. Ker je tudi dela
prost dan, bosta sv. maši ob 9h v Trnju in ob 10,30 v Zagorju. To je največji Marijin praznik, zato lepo vabim VSE (otroke in starše – in vse ostale) k sv. maši!
- SV. ROK, zavetnik zoper kužne bolezni, pa goduje v torek. Vedno znova in tudi
nove kužne bolezni se pojavljajo. Ne bo odveč, če se mu priporočimo in pridemo
(v Klenik) k sv. maši.
- SV. HELENA, cesarica, zavetnica zagorske župnijske cerkve, goduje v četrtek. Imeli bomo slovesne večernice njen v čast. Vabljeni! – Zunanjo slovesnost v
čast zavetnici pa bomo imeli v nedeljo. Lepo vabljeni!
- ŽUPNIJSKO ROMANJE bomo imeli teden pozneje, kot je bilo napovedano – v
soboto, 3. septembra. Obiskali bomo novomeško stolnico, kjer letos obhajajo
10-letnico škofije. Tam bomo predvidoma tudi imeli sv.mašo. Ogledali si bomo še
frančiškansko cerkev sv. Lenarta in mestno središče. Obiskali bomo tudi župnijo
Šentjernej, kartuzijo Pleterje in Kostanjevico. - Prijavite se čim prej, da bom vedel,
kako velik avtobus moram naročiti.
- NAROČILNICA VEROUČNIH UČBENIKOV IN PRIPOMOČKOV: Na mizici za
tisk si vzemite listke, na katerih boste zaznamovali za vsakega otroka tiste veroučne učbenike in pripomočke, ki jih rabite. Oddali jih boste na prvem sestanku, v
soboto, 27.8. v Trnju ali Zagorju. Takrat boste zanje tudi poravnali. - Naročilnice lahko
vzamete tudi za sosede ali sorodnike, če jih danes ali prihodnjo nedeljo ne bo.

KRISTUS MOTI
Zgodi se, da pogovor s sodelavci, prijatelji opozarja Kristus v današnjem evangeliju:
ali sosedi nanese na verska vprašanja. Če ta- »Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih:
krat povemo, da smo verni in hodimo v cer- trije proti dvema in dva proti trem.« Kristus
kev ter imamo do teh vprašanj drugačno sta- poudarja, da se bo njegov učenec razlikoval
lišče, številnim ljudem to ni prav. Morda se od drugih in doživel nasprotovanja: »Mislite,
celo nam zdi, da motimo enotnost mišljenja, da sem prišel na zemljo prinašat mir?«
ko pa je miselnost naše družbe velikokrat taKristus jasno pove, da bodo glasniki Boga
ko različna in daleč od krščanstva. Zato vča- vedno koga motili. Kristjan bo lahko nad
sih mislimo, da bi bilo bolje, če bi molčali in dejstvom, da bo njegovo mnenje v javnosti
ne bi povedali svojega mišljenja, ki smo ga stalno naletelo na zavračanje in nasprotovaoblikovali ob Kristusovem evangeliju. Mar- nja, tudi obupal. Težko je sam plavati proti
sikateri kristjan tudi pravi, da takrat, ko po- toku. Zato bo lahko celo zapustil Kristusa. A
govor v družbi nanese na Boga, vero ali Cer- današnje drugo berilo pa nam ponuja drukev, molči. Prav to je narobe! Zakaj bi vsi gačno rešitev. Pokaže nam, kje naj dobivadrugi imeli pravico povedati svoje mnenje, mo moč, da bomo vzdržali to napetost:
kristjani pa ne?
»Uprimo oči v Jezusa.« Svoj pogled ne
In res je v naši družbi postalo skoraj že imejmo uprt kamorkoli, ampak v Kristusa, ki
»normalno«, da vsakdo pove svoje mnenje, je »od grešnikov pretrpel tako nasprotovapa čeprav je to nestrpno in nemodro, kristjani nje.« Samo če bomo imeli oči uprte v Kripa ne. Nekateri krščansko prepričanje ozna- stusa, se v naših dušah ne bomo »utrudili in
čujejo za preživeto in se zgražajo nad njim. omagali«, ampak bomo zmogli prestati
Kristjani s svojim mnenjem »motimo«, vna- »nasprotovanje«.
šamo nemir … In prav na to »zadrego« nas
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato
je veliki šmaren v našem verskem izročilu globoko zakoreninjen. Katoliška in Pravoslavna cerkev ta praznik obhajata na isti dan.
V preteklosti so ljudje za veliki šmaren veliko romali.
Romanja imajo globlji verski pomen zato, ker verujoče
spominjajo, da je naše celotno zemeljsko življenje pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih.
Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti.
To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga
bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje.
Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene.
Praznovanje velikega šmarna nas želi spomniti tudi na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik
pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z

življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.
Po: radio.ognjisce.si

18. avgust
HELENA

Blagor ji, ki je verovala; zakaj spolnilo
se bo, kar ji je povedal Gospod!«
Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda in moj
duh se raduje v Bogu, mojem
Zveličarju. Zakaj ozrl se je na nizkost
svoje dekle. Glej, odslej me bodo
blagrovali vsi rodovi. Zakaj velike reči
mi je storil on, ki je mogočen in je
njegovo ime sveto.
(Lk 1,45–49)

Čim bolj bomo v svoji vnemi za svetost posnemali Marijo, tem večjo čast ji
bomo skazovali.
Naj nam ona, devica Marija, sveta
Božja in naša mati, pri našem prizadevanju za vedno večjo duhovno rast v
nas samih, v naših družinah in v našem
narodu nenehoma daje svoj ljubeči
materinski blagoslov, dokler ne dospemo k njej – v večni dom, ki je v nebesih.
Po: S. Janežiču, Slava Bogu – mir ljudem

O MARIJA, MATI USMILJENA, Mati v nebesa vzeta, daj nam veselja in miru in pomagaj, da bomo drug drugemu izkazovali
prav takšno umiljenje, kakršno ti po svoji
milosrčnosti naklanjaš nam.
bl. Mati Terezija
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
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Helena je bila mati prvega krščanskega
cesarja Konstantina Velikega. Ta je leta 312
pri Milvijskem mostu v Rimu premagal Maksencija in si tako podvrgel vse zahodno rimsko cesarstvo. Naslednje leto je izdal zgodovinsko znameniti »milanski edikt«, s katerim je dal krščanstvu svobodo. Helena je živela na dvoru Trier v sedanji Nemčiji kot cesarica. Živela je zgledno krščansko življenje
in po svojih najboljših močeh skušala vplivati na svojega sina Konstantina, ki je bil precej krut človek. Zidala je cerkve, romala v
Sveto deželo, kjer je obiskovala posvečene
kraje. Njen sin Konstantin je na kraju Jezusovega križanja in pokopa sezidal dvojno
cerkev, ki je veljala za čudo stavbarstva. Po
starem izročilu naj bi tedaj Helena našla tudi
Jezusov križ.

Tviti papeža Frančiška
Vsi smo grešniki. A Bog nas
zdravi z neskončno milostjo,
usmiljenjem in ljubzenijo.

SMEH JE POL ZDRAVJA
ŠKOTI – »Zakaj se Škoti obvezno učijo pisave za slepe?« –
»Nimam pojma.« – »Zato, da
lahko berejo brez luči«

