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STVARSTVO VSE DO ZDAJ SKUPNO ZDIHUJE
IN TRPI PORODNE BOLEČINE
Kako doživljamo ta svet, vesolje, vse, kar nas obdaja. Za večino je ta svet lep, zelo se ga oklepajo in še pred smrtjo ga ne morejo spusti iz rok. Zemlja je zares lepa, a vendar nepopolna.
Vsakdo se nekako čuti dolžnega, da po svojih močeh spreminja
to nepopolnost v čim večjo dovršenost. V velikimi vnemi, da bi bili
dobrotniki človeštva, mnogi pozabijo, kdo so. Obnašajo se kot
bogovi, ki smejo vse preurejati po svojih osebnih zamislih, ali bolje, sebi v prid. Tako smo priča obratnemu procesu: ta svet se ne
približuje vedno večji dovršenosti, ampak se oddaljuje od osnovnega načrta, ker posamezniki preveč zlorabljajo stvarstvo, ki so
ga prejeli v varstvo za določen čas. Ne obnašamo se kot najemniki, ampak kot gospodarji, kar je velika napaka.
Ko se je apostol Pavel soočal s temi problemi, je Rimljanom
In povedal jim je mnogo
pisal: "Saj vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in
trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono: tudi mi zdihujemo sami v
v prilikah, govoreč:
sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega te»Glejte, sejavec je šel sejat.
lesa." Pavel izpostavi dva vidika: najprej spregovori na splošno o
In ko je sejal, je nekaj semena
stvarstvu, nato pa se osredotoči na človeški rod. Glede stvarstva
padlo na pot in priletele so ptice ni preveč oseben in govori bolj neprizadeto, informativno. Ko pa
ter ga pozobale. Drugo je padlo se dotakne človeštva, govori o osebni negativni izkušnji in hrena kamnito zemljo, kjer ni ime- penenju, ki ga ni mogoče pomiriti z dosežki v stvarstvu in z lepokar nas obdaja. Kaj ga muči?
lo veliko prsti; hitro je pognalo, to vsega,
Nek splošen proces, ki ga opažamo v vesolju in v okolju, kjer
ker ni imelo globoke zemlje;
živimo, govori o neki nenehni nadgradnji, pa čeprav lahko rečeko pa je sonce vzšlo,
mo, da stvarstvo še premalo poznamo in smo velikokrat podobni
ženi, ki je na porodu: trpimo in zdihujemo, pa čeprav vemo, da
je uvenelo, in ker ni imelo kogre na bolje. Bolj nas moti proces, ki se odvija v nas samih,
renin, je usahnilo.
vznemirja nas naš duhovni razvoj. Tukaj čutimo večji razkorak
Drugo je padlo med trnje; in tr- med tem, kar bi radi postali in kaj smo v resnici; imamo prvine
nje je zraslo in ga zadušilo.
Duha, a hkrati zdihujemo sami v sebi, ker do popolnega posinovljenja in odrešenja telesa še ni prišlo. Sedaj vse doživljamo kot bi
Drugo pa je padlo na dobro
se gledali v ogledalu: nejasno, v obrnjeni obliki, z ugotavljanjem
zemljo in je dajalo sad:
številnih brazgotin in različnih napak.
nekatero stoternega,
Proces spreobrnjenja res ni lahek: vsak dan se je treba truditi,
nekatero šestdeseternega in
da bi se cilju, ki smo si ga postavili, čim bolje in čim prej približali.
nekatero trideseternega.
Spreobrnjenje je tudi boleče, ker od človeka zahteva odpoved in
umiranje starega človeka. Trpljenja pa se vsi bojimo. Zato nam
(Mt 13,3–8)
mora priskočiti na pomoč usmiljeni Bog s svojo milostjo, da nas
vsak dan okrepi s kruhom močnih, nas reši krivde in nam odpre nova obzorja. Vsekakor je treba začeti pri samem sebi, kajti šele prerojeni, duhovni človek je sposoben stopiti v svet s pravim oznanilom in biti podaljšana
Božja roka.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
15. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
16.7.
Krarmelska M.B.

8,30 Češčenje SRT
9h +Nevenka Smrdel, Trnje 39, obletna
+Ivan Ferjančič in Jože Zadel, Trnje 13

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
S.Marjeta 17,30 V čast sv. Marjeti za romarje

Ponedeljek

17.7.

Sv. Aleš, spokornik

Torek

18.7.

Sv.Elij iz Koštabone

Sreda

19.7.

Sv.Arsenij Veliki, puš.

Četrtek

21.7.

Sv.Danijel, prerok

Sobota

20h +Anton Rebec, Palčje 22, dar. nečakinja Marija

Klenik

20h +Janko Černač, Klenik 61/a, obletna

Parje

20h +Jožef Čančula, Parje 23, osmina

20.7. Juršče

Sv.Marjeta Antijohijs.

Petek

Palčje

22.7.

Sv.Marija Magdalena

Zagorje 20h +Anton Čeligoj, Parje 16, obletna
Zagorje

16. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
- KRIŠTOFOVA Trnje
23.7.
Sv.Brigita Švedska

19h +Marija Šajn, Juršče 41, obletna

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

19,30 Spoved
20h +Janez Sedmak, Zagorje 19, obletna
V čast Mariji Pomagaj za zdravje, Zagorje 115
7,30 +Jeromen in Olga Žužek, Juršče 25, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +i Šušteršič in Možina, Trnje 54, obletna
+Anton Kapelj, Klenik 23

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Brezje 15h Srečanje molivcev za misijone

- SHOD pri SV.MARJETI pri Palčju bo danes ob 17,30. Maševal bo g. Marjan
Škvarč iz Pivke. Lepo vabljeni!
- KRIŠTOFOVA NEDELJA in BLAGOSLOV VOZIL: Prihodnji ponedeljek, 24.7.
je god sv. Krištofa, zavetnika šoferjev, potnikov in popotnikov. Zato bo po maši
blagoslov vseh vozil, ki jih boste pripeljali k cerkvi.
Ko se sv. Krištofu priporočamo za srečno vožnjo, smo mu tudi hvaležni za vsak
srečno prevoženi kilometer. Naša hvaležnost se kaže, da molimo za srečno vožnjo, pa tudi v tem, da za vsak srečno prevoženi kilometer darujemo npr. en cent
za MIVA - nova vozila v misijonskih deželah. Držimo se še naprej gesla: »Z veseljem darujmo – življenja rešujmo!« Bog naj nagradi vsak vaš dar s svojim blagoslovom. – Kdor želi, si lahko sedaj takoj po maši v Trnju v mežnariji, v Zagorju
pa v župnišču ogleda desetminutni film o potrebnosti in namembnosti misijonskih
vozil.
- SREČANJE MOLIVCEV ZA MISIJONE bo prihodnjo nedeljo na Brezjah: ob
15h molitvena ura za misijone, ob 16h pa sv.maša.
Ker je letos 30-letnica MIVE v Sloveniji, bo po maši še blagoslov treh novih misijonskih vozil in vozil vernikov. Kdor more, je lepo vabljen to nedeljo popoldne na
Brezje!
- STARŠI IN BOTRI OB KRSTU OTROKA: dekanijska priprava staršev in botrov
ob krstu otroka poteka tri zaporedne sobote: prvo je bilo včeraj, naslednji dve pa

bosta 22.7. in 29.7. v župnijski dvorani v Postojni. Priprava se vedno začenja ob
17h. Priprave se morajo udeležiti tisti starši in botri, ki bodo krstili prvega otroka,
ostalim pa je priprav priporočena. Starši in botri lepo vabljeni!
- Nove dekanijske ZVONOVE, s katerimi se poslavlja iz naše dekanije g. dekan
Ervin Mozetič, vam bodo razdelili ob izhodu. V njih si boste prebrali: Uvodnik:
Slovo – Zakaj? Slovo, Zaobljubljen dan v Slavini, Starši in botri ob krstu otroka,
Razpored romanja kapelice Fatimske Marije in Zakaj se cerkveno poročiti.
- ŽPS Trnje se zahvaljuje vsem župljanom, ki ste na kakršen koli način pomagali
pri slovesnosti 110. obletnice posvetitve cerkve in zlati maši. Bilo vas je preveč,
da bi naštevali vsakega posebej, vendar če bi manjkal samo eden od vas, slavje
ne bi bilo več tako lepo in popolno, kot je bilo. Bog naj vam obilo povrne!
- OB ZEMELJSKEM SLOVESU +Jožefa Čančule so mnogi namesto za cvetje in
sveče darovali za župnijsko Karitas. Župnijska Karitas se za te darove najlepše
zahvaljuje in Bog naj vam povrne!

STO ALI TRIDESET
Poznal sem župnika, ki je bil v svojem poklicu
izredno zagnan in do vernikov zelo zahteven.
Pred vsakim krstom je imel za starše in botre
posebna predavanja o dolžnostih, ki jih s krstom
prevzemajo. Priprave na prvo obhajilo so bile
vestne in dolgotrajne. Še strožji je bil, ko je šlo za
zakrament sv. birme. Novoporočenci so morali
prinesti potrdilo o opravljenem predzakonskem
tečaju, potem pa še poslušati dolge župnikove
razlage o svetosti krščanskega zakona. Tisti, ki so
hodili k njemu k spovedi, so vedeli povedati, da
je mnogo spraševal, nalagal težke pokore, v neredkih primerih pa odvezo odložil ali celo odrekel. V cerkvenih oznanilih je pogosto naglašal,
da ne delajo prav tisti, ki hodijo k maši drugam.
Vsi bi morali vsako nedeljo v domačo cerkev.
Nekoč je javno grajal tiste, ki prihajajo samo za
velike praznike, rekoč, da jih tudi takrat ni treba,
saj so redni obiskovalcem v pohujšanje, v cerkvi
povečujejo gnečo, njihova vernost pa je skrajno
vprašljiva. Zelo težko je privolil na cerkveni pogreb neprevidenih in samo matično poročenih
… Če ga je kdo opomnil, da je prestrog, je dejal:

»Še premalo zahtevam, če pomislim, da gre za
neumrljive duše, ki jih bo Bog od mene terjal …«
Sosednji župnik pa je bil živo nasprotje. Od
sebe in od vernikov je malo zahteval. Srečen je
bil, če je opazil le kanček dobre volje. Za vse,
kar je bilo slabo, je bil skoraj slep, iskreno pa se
je veselil vsega lepega in spodbudnega, tudi če je
bilo tega malo. Mnogi so to njegovo dobroto izkoriščali. Župnik je to vedel, a je v svoji dobrodušnosti znal reči: »Vem, da me bo Bog na
onem svetu klical na odgovornost. Če bom že
obsojen, naj bom rajši zaradi prevelike dobrote
kot zaradi prevelike strogosti.«
Kateremu od obeh daje prav današnji evangelij? Obema, a nobenemu v celoti. Prvemu daje
prav, ker je težil za stoternim sadom, drugemu,
ker je bil vesel trideseternega (in še skromnejšega). Prvemu ne daje prav, ker ni razumel, da
Bog dopušča možnost samo trideseternega sadu, drugemu, ker je spregledal sejalčevo željo po
stoternem.
Po: Beseda da Besedo

VSAK DUHOVNIK JE PODOBA SEJALCA
Današnji evangelijski odlomek govori o bro zemljo. Tudi duhovnikovo delo je v
sejalcu, o njegovi podobi, o njegovem na- prvi vrsti setev semena v različno zemljo.
činu sejanja semena, ki naj obrodi sado- Jezus poudari, da mora biti duhovnik
ve. V središču evangeljske prilike je Jezus realist, ko seje seme Božje in svoje človekot sejalec, ki je zgled vsakemu duhovni- ške besede, da naj ne gleda le na zunanje
ku. S priliko Kristus pokaže na svoje po- uspehe in naj ne pričakuje takoj sadov.
slanstvo, ki ni po naših merilih. Jezus ni Uspeh ni vedno nagrada za težave, skrbi
prišel končat nekega dela, temveč ga je in napore, ki nam jih prinaša delo in svozačel. Njegov čas ni čas žetve, temveč je je človeške besede, da naj ne gleda le na
čas sejanja semena v dobro in manj do- zunanje uspehe in naj ne

pričakuje takoj sadov. Uspeh ni vedno nagrada za težave, skrbi in napore, ki nam jih
prinaša delo in poklic. Za Jezusa ne velja
obtožba: toliko sem se trudil, pa tako malo
uspeha. Na neki način je žetev že v sejanju
semena. Jezus poudari, da mora biti sejalec velikodušen, naj ne gleda preveč na to,
kam pade seme, ali pade v dobro zemljo,
med trnje, na skalo ali na pot. Pomembno
pri sejalcu je, da ni preračunljiv, nezaupljiv in škrt v sejanju semena. Navsezadnje
ne sme pozabiti, da se zemlja prilagaja
semenu in ne obratno, da lahko seme zemljo spremeni in jo naredi rodovitno. Tako
je tudi z Božjo in človeško besedo, ki jo
oznanja in seje duhovnik. Lahko spremeni
trdoto človeškega srca v čuteče, odprto in
pobožno srce.
Ker pa je tudi nam vsem bila podeljena
milost, da lahko s svojim življenjem pričujemo evangelij, kot kristjani pričamo za Jezusa in širimo njegovo občestvo, smo dolžni, da tako kot duhovnik opravljamo svoje
poslanstvo sejalca.
Po: M. Pirihu

Gospod, blagoslovi slehernega kmeta
in njegov košček zemlje,
da bo seme padlo na rodovitna tla
in bo obrodilo obilo sadov.
Blagoslovi sad zemlje,
da se bo vsak kmet s svojo družino
lahko nahranil in ne bo trpel lakote.
Daj, o Gospod, nam vsem čisto srce,
da bo tvoje seme obrodilo
obilo sadov našem življenju.
Po: Materi Tereziji

SMEH JE POL ZDRAVJA
V PRAGOZDU – V pragozdu se misijonar nenadoma znajde pred levom.
»Ljubi Bog,« moli misijonar, »navdihni
mu krščanska čustva.« – »Dobri Bog,«
misli lev, »blagoslovi to hrano, ki si mi
jo pripravil.«

21. julij
LOVRENC

Rodil se je v Brindisiju leta 1599. Že kot
otrok je ostal brez očeta. Sprejet je bil v semenišče kapucinov in tam študiral humanistične vede. Pri štirinajstih je izgubil še mater. V Benetkah pri stricu je stopil med kapucine. Tam je dokončal študij filozofije in
teologije. Bil je zelo nadarjen in učen. Imel
je poseben dar za diplomacijo, zato mu je
papež Pavel V. pogosto naložil pomembne
in zaupne naloge. Poslal ga je v Španijo h
kralju Filipu III. Bil je provincial v Toskani in
Benetkah, v Švici, pa tudi komisar na Tirolskem in v Bavijeri. Bil je vojaški kurat vojske
Filipa Emanuela iz Lorene v bojih proti vdorom Turkov v Evropo. Umrl je v Lizboni,
kamor se je namenil zaradi nekega mirovnega poslanstva.

Tviti papeža Frančiška
Zaupajmo, da Božja moč deluje! Z Njegovo pomočjo lahko delamo velike stvari. Dal
nam bo veliko veselje, ko nas
bo naredil za svoje učence.
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