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MILOST VAM IN MIR OD BOGA, NAŠEGA OČETA

Kaj želimo drugemu ob godu, rojstnem dnevu, dobro
opravljeni maturi, končani diplomi, novi službi? V prvi vrsti
zdravja, ker menimo, da je to osnova za vse drugo. Nato je
na vrsti dobro počutje, ali želja, da bi imeli pravo družbo, ki
nas bo sprejemala. In s tem se navadno naše želje nehajo.
Drugemu želimo stvari, ki jih je mogoče izmeriti in jih razbrati
z dobrega zunanjega videza. Kaj pa notranje, duševno počutje? O tem večina ne razmišlja oziroma se obnašajo, kot da
to ne obstaja. Drugim zavidamo lepo hišo, prestižen avto, vikend na morju, draga potovanja. Vse to opazimo in nas bode
In Janez je pričeval:
v oči. Kaj pa se dogaja v posameznikovi notranjosti je veliko»Videl sem Duha,
krat zakrito oziroma izbruhne na dan, ko to nismo pričakovali.
ki
je
prihajal kakor golob
In takrat vzdihnemo: "Vse je izgledalo tako v redu, sedaj pa
z neba in ostal na njem.
... Kdo bi razumel, kaj se skriva v človeku!"
Apostol Pavel je imel izredno izostren notranji vid. Zelo so
In jaz ga nisem poznal;
ga motile stvari, ki so jih vsi opazili, a sam je iskal prave
toda ta, ki me je poslal
vzroke zanje drugje, kot jih išče večina. Prepričan je bil, da z vodo krščevat, mi je rekel:
za slabo počutje niso krivi slabi življenjski pogoji, družba, ki je
‚Na kogar boš videl
posameznika potisnila na rob, travme iz mladosti, revščina, v
Duha prihajati in
kateri se je posameznik rodil. Večji del krivde si moramo priostati
na njem, ta je, kateri
pisati sebi, ker se nismo potrudili, da bi se spoznali, da bi odkrščuje s Svetim Duhom.‘
krili svoje sposobnosti in naredili svoj življenjski načrt. Tukaj
In jaz sem videl
nam pride zelo prav star pregovori: Brez muje, se še čevelj
in sem priča,
ne obuje. Kdor se ne potrudi, v življenju ne bo nič dosegel.
da je ta Božji Sin.«
Zato apostol Pavel v pismu Korinčanom najprej izpostavi
samega sebe: "Pavel, po Božji volji poklican apostol Kristusa
(Jn 1,32–34)
Jezusa!" Pavel ve, kdo je in kakšno pravico ima, da jim piše
pismo. Nato v uvodnem pozdravu zapiše, kaj želi tej skupnosti, da bo srečna in zadovoljna: "Milost
vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa." Kaj jim želi?
Najprej jim želi, da bi bili odprti za Boga, kajti samo v notranji pripravljenosti in odprtosti lahko občutijo Božje darove. Bog vedno pošiljajo svojo milost, a mnogi je ne opazijo. Ko si odprt za Boga,
najprej občutiš njegov mir, ki ni nekaj zunanjega, ampak dobro notranje počutje, ko si srečen in zadovoljen, ker si to, kar si. To otrok občuti ob svojih starših, ki ga sprejemajo kljub njegovi porednosti
in nehvaležnosti. In končno Pavel Korinčanom želi, da bi Jezusa Kristusa občutili in sprejeli kot svojega odrešenika. Ko se zavedaš, da si grešnik, potrebuješ ob sebi nekoga, ki je večji od tebe, na katerega se lahko vedno zaneseš, da ti bo pomagal in ti stal ob strani. Pavel želi Korinčanom in vsem
nam, da bi evangelij sprejeli kot veselo novico, ki je namenjena vsem ljudem dobre volje. Od nas pa
je odvisno, ali jo bomo sprejeli.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
2. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
15.1.
Sv.Pavel iz Teb, pušč.

8,30 Češčenje SRT
9h +i Smrdelj, Trnje 95, dar. Trnje 94, obletna
+Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Zrimšek, Krka

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h V zahvalo za zdravje, Palčje 23

Zagorje 16h BOŽIČNICA dekanije Postojna
Ponedeljek

16.1. Palčje

15h +Milka in Ivan Šestan, Palčje 47, obletna

Sv.Berard in tov.muč.

Torek

17.1. Klenik

16h V čast Materi Božji za zdravje, Klenik 38

Sv. Anton, puščavnik

Sreda

18.1. Brdo

17,30 +Ivan in Milka Vrh, Ratečevo brdo 2, obletna

19.1. Juršče

16h Po namenu darovalcev

Sv. Marjeta Ogrska

Četrtek

Sv.Makarij Aleksandr.

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
20.1. Zagorje 17,30 +Albin Knafelc, Zagorje 112, obletna
Sv. Fabijan in Boštjan
+i starši Žele, Drskovče 26, obletna
Sobota
21.1. Zagorje 17h Spoved
Sv.Neža,dev.,mučenka
17,30 +Franc Rebec, Parje 9, obletna
8,30 Češčenje SRT
3. NEDELJA Trnje
9h +Milena Možina, Trnje 1/a, 30. dan
MED LETOM Trnje
22.1. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Vincencij, diak. m. Juršče 12h +i Sedmak, Juršče 29
- DEKANIJSKA BOŽIČNICA bo danes ob 16h pri nas v Zagorju. Sodelujejo pevci
iz naše dekanije, med drugimi tudi naš otroški zborček. To ni koncert božičnih
pesmi, ampak slavljenje s pesmijo Boga, ki nam je poslal svojega Sina, da bi nas
spravil z Očetom in nam odprl pot do Njega. Lepo vabljeni k udeležbi iz obeh
župnij vsi, ki vas nagovarjajo božične pesmi.
- DEKANIJSKA BOŽIČNICA, ki jo pripravljajo OTROŠKI ZBORI, pa bo prihodnjo nedeljo ob 15h v STUDENEM. Med drugimi bosta pela Božjemu Detetu tudi
zborčka iz Zagorja in Juršč. Božičnica se bo dogajala v župnišču, domu Kulture in cerkvi. Po božičnici boste imeli starši srečanje z g. Karlom Gržanom, ki ga
občasno lahko poslušate tudi na radiu Ognjšče, med tem pa bodo otroci imeli delavnice. Vsi prostori, kjer bodo različna dogajanja, bodo ogrevani!!!
- SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo jutri ob 18h v Mežnariji v
Trnju. Vabljeni ste vsi starši!
- SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV pa bo v torek,17.1. ob 18h – tudi v
Mežnariji. Tudi vsi starši birmancev trnjske fare ste lepo vabljeni na ta sestanek.
- SEJA ŽPS Trnje, ki je prejšnji petek odpadla zaradi slabega vremena, bo ta
petek, 20.1.2017. Vabila z dnevnim redom veljajo za ta petek. Vabljeni vsi člani!
- NAROČNINO za VERSKI TISK, tisti, ki še niste, skušajte poravnati še ta mesec.
Če kdo bi ne mogel poravnati ta mesec, naj sporoči.
- NABIRKE in OFRI v zadnjem času: Parje: 192.- €; nedelja Karitas: Trnje: 82.€, Palčje: 70.- € in Zagorje: 73.- €; Palčje ofer: 205; kvatre: Trnje: 99.- €, Juršče:

32,50 € in Zagorje: 60,50 €; Božič: Juršče: 306.- €, Trnje: 525.- €, Zagorje: 596.€; Koledniki: Trnje: 1.137,60 €, Zagorje: 672.- €; Adventa akcija: Trnje: 185.- €,
Zagorje186.- €. – Vsem naj dobri Bog bogato povrne!
- POROČILO SEJE ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 12.januarja: Duhovna poglobitev: Svetopisemski odlomek nas je usmeril v razmišljanje o družini, njenem
pomenu v današnji družbi, o nevarnostih, ki ji pretijo in blagoslovu, ki ga nosi svetu. Vsi smo lahko preroški glas naših družin, pričevalci družinskega življenja. Starejši zakonci smo posredovalci praktičnih pripomočkov in vsakodnevnih zakonskih
rešitev mlajšim parom. Spodbud in dejavnosti za mlajše zakonce ne manjka. Po
Sloveniji so zelo razširjene zakonske skupine. Pogosto so nadaljevanje mladinskih skupin, včasih se za druženja odločajo starejši pari, ko imajo ponovno več
časa. Znotraj skupin se zakonci počutijo sprejete. Spoznajo, da se tudi drugi pari
srečujejo s podobnimi težavami. Med seboj si lahko delijo izkušnje in rešitve. V
naših dveh župnijah nimamo zakonske skupine, mogoče še ni pravi čas. Smo pa
za začetek sprejeli sklep, da bo letos ob Valentinovem v Kleniku maša za vse zakonce in zaročence iz obeh župnij. Vsi pari lepo vabljeni, deležni bomo posebnega blagoslova. Po maši bo sledilo druženje. – Pregledali smo pretekla praznovanja in se seznanili s prihodnjimi do postnega časa. – Član ŽGS je poročal, da so v
delu okna za Šilentabor in kor župnijske cerkve in o načrtih za nadaljnje mesece.
Parci so hvaležni Srečotu V. za ponovno zvonjenje. – Članica MŽ Karitas je poročala dejavnosti članic v zadnjem obdobju: ob tednu Karitas, miklavževanju, obiskih starejših župljanov ob praznikih idr.

JAGNJE BOŽJE PRINAŠA ŽIVLJENJE
Ko je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta« (Jn 1,29). Jagnje je od najzgodnejše krščanske
tradicije podoba Kristusa. Ta podoba je prešla tudi v mašne molitve, saj duhovnik
tik pred obhajilom ponovi Krstnikove besede. In zakaj je jagnje podoba Kristusa?
Izraelci so bili po jagnjetovi krvi rešeni smrti in so po zavezi postali Božje ljudstvo. Že od samega začetka je Cerkev v tem jagnjetu videla predpodobo Kristusa,
saj smo bili po krvi Kristusa – pravega Jagnjeta, (od)rešeni smrti, kakor so bili Izraelci rešeni smrti po krvi jagnjeta. Ni naključje, da je Kristus umiral na križu, ko
so Judje klali jagnjeta za velikonočno večerjo. Kristus je nase privzel greh ljudi,
da bi nas odrešil. Zato je on pravo »Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta«, kakor
ga je označil Janez Krstnik.
On, katerega podoba je jagnje, je ljubil ljudi vse do smrti ter jim tako odvzel
grehe, je lahko kot človek razumel skrivnost Božje ljubezni in sedaj lahko to razodeva ljudem. Kristus ljudem odkriva nov pogled na zgodovino in na njihovo življenje. V luči darovanega Jagnjeta drugače vidimo dogodke v zgodovini in v našem življenju. V njem so osvetljeni skriti dogodki in v njem dobijo vrednost še
tako drobna in nepoznana skrita dobra dejanja ljudi, za katera jim drugi niso dali
priznanja. V njegovi luči je »povzdignjeno« neznano in krivično trpljenje ljudi.
Kristus se je žrtvoval za naše grehe, da bi nam pokazal nov pogled na zgodovino in dogodke. Zagotovil nam je, da se splača truditi za dobro. Nobena beseda, izrečena iz ljubezni, in nobeno dejanje, narejeno v ljubezni, ni izgubljeno. Tako nas
rešuje občutka nekoristnosti in nesmiselnosti v našem življenju.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Ko je Jezus prišel k Jordanu, je Janez
Krstnik nanj opozoril ljudi ter pri tem ljudem razodel tudi njegovo slavo in označil
njegovo poslanstvo: »Glejte, to je Jagnje
Božje, ki odjemlje grehe sveta!« (Jn 1,29).
Janez je bil pričevalec za Jezusa, on je
Jezusu pripravljal pot v človeška srca.
To je tudi naša naloga. Kakor je Janez
Krstnik v svojem času ljudi opozarjal na
Kristusa, tako moramo tudi mi današnjim
ljudem predstaviti Kristusa ter mu pripravljati pot v človeška srca. Sveti papež Janez
Pavel II. je v svoji viziji delovanja Cerkve v
tretjem tisočletju zapisal: »Če mladim predstavimo Kristusov obraz, bodo Kristusa doživeli kot prepričljiv odgovor in bodo sposobni sprejeti njegovo sporočilo, tudi ko bo
zahtevno in zaznamovano s križem« (CD
91,9) in odrekanjem. »Kriza poklicev je danes tudi kriza klicarjev, ki se večkrat skrivajo in nimajo poguma. Če ni nikogar, ki kliče,
kako bi mogel biti kdo, ki bi odgovoril?« CD
76,19). Tako so zapisali škofje, zbrani na
kongresu v Rimu leta 1997. V Cerkvi »si
mora vsak prizadevati postati svetilka duhovnim poklicem ter voditi ljudi k osebnemu
srečanju s Kristusom, v katerem se duhovni poklici spočnejo in razodevajo« (CD
76,26). Torej je naša neodložljiva naloga,
da smo svetilka mladim na poti za Kristusom.
Po: J. Kužnik, Svetli del rožnega venca

SMEH JE POL ZDRAVJA
ŠKOT – »Moj zobozdravnik je enkraten,«
pripoveduje Škot svojemu prijatelju. »Vsakič, ko mi izdere zob, mi potem da namesto
plačljive protibolečinske injekcije velik kozarec viskija.«
– »Potem pa kar pogosto in rad zahajaš tja,
kajne?«
– »Hja, prej sem hodil pogosto, zdaj pa poredkoma, ker skoraj nimam več zob.«

20. januar
SEBASTIJAN (BOŠTJAN)

O tem mučencu imamo malo zgodovinskih podatkov. Rodil se je v Milanu, mučeništvo pa dosegel v Rimu. Rimski kronist iz
leta 354 je zabeležil njegov grob ob Apijski
cesti; nad njim je sezidana lepa cerkev. Naj
bi bil mučen po letu 250. Po legendi, napisani kmalu po letu 400, je bil Boštjan stotnik
cesarske telesne straže. Ko se je začelo
preganjanje kristjanov, je obiskoval ječe, v
katere je kot častnik dvorne straže imel
prost dohod, in v njih tolažil svoje brate po
veri in jih osrčeval za poslednji boj. Zaradi
tega ga je cesar izročil spretnim afriškim
strelcem, da bi ga s puščicami počasi umorili; ga ne zadeli v glavo ali srce, temveč mu
zadali kar največ ran. Čeprav je bil s strelicami ves posut, je bil samo navidezno mrtev
in je potem ob skrbni negi svetniške vdove
Irene popolnoma okreval. Besni cesar ga je
nato dal odvesti v dirkališče in ga tam pobiti.

Tviti papeža Frančiška
Sveti Duh prinaša našemu
srcu najdragocenejše darilo:
Globoko zaupanje v Božjo
ljubezen in usmiljenje.
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