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SVETO PISMO TI PO VERI V JEZUSA KRISTUSA DA MODROST

Ko se z otroki pogovarjamo o Svetem pismu, se marsikakšen obregne: "Ali bomo spet poslušali te pravljice?" Za
marsikoga, ne le za otroka, ampak tudi odraslega, je Sveto
pismo zbirka lepih zgodb in nič več. Literarni kritiki vedo
povedati o tej zbirki različnih literarnih vrst veliko več, a
večina se oklepa mnenja, da knjiga nima kakšne prave
življenjske vrednosti, pa čeprav je prevedena v več kot dva
tisoč jezikov. Tako gleda na Božje razodetje človek, ki
meni, da Boga ne potrebuje in mu je vse, kar je povezano
z najvišjim bitjem, odveč.
Kot kristjani smo prepričani, da je v Svetem pismu razodeta Božja beseda. Boga sicer lahko spoznavamo tudi iz
In Gospod je rekel:
stvarstva, iz urejenosti, ki je pogoj za sleherno skladno živ»Poslušajte, kaj pravi
ljenja, a ustvarjeni svet nam ne pove nič natančnega o
krivični sodnik!
Bogu stvarniku. Moral se nam je razodeti, zato nam je goPa Bog ne bo pomagal do
voril po očakih in prerokih, nazadnje nam je spregovoril po
pravice svojim izvoljenim,
svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki je postal naš odrešenik.
ki vpijejo k njemu
Sedaj je vse povedano in tudi zapisano, zato se ne bo
zgodilo nič presenetljivega. Apostol Pavel je bil prepričan,
noč in dan,
da nas sedaj rešuje samo vera, kajti po njej prejemamo
in bo pri njih odlašal?
pravo spoznanje in modrost za vsakdanje življenje. Takole
Povem vam, da jim bo hitro
je pisal prijatelju: "Dragi Timotej, ostani pri tem, česar si se
pomagal do pravice.
naučil in v veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil. Že od
Vendar, ali bo Sin človekov, otroštva poznaš Sveto pismo in to ti more po veri v Jezusa
kadar pride,
Kristusa dati modrost, ki pelje v rešitev."
našel vero na zemlji?«
Pravo modrost ne prejmemo kar tako, ampak je treba po
njej
hrepeneti, si jo izprositi in izmoliti. Zato je Pavel pre(Lk 18,6–8)
pričan, da je vera osnova, ker naša dela ne morejo biti dobra in zaslužna pred Bogom brez vere v tistega, ki je naš odrešenik in je prišel na svet z enim samim namenom, da bi nas usmeril na svojega Očeta, ki nas sprejema takšne kot smo in hoče, da
smo njegovi ljubljeni otroci.
Zakaj se lahko zanesemo na Kristusa, pa čeprav nismo z njim hodili iz kraja v kraj in ga poslušali,
ko je govoril o tem, kaj je potrebno storiti, da pridemo v nebeško kraljestvo. Tudi takrat mu niso vsi
verjeli in so ga mnogi zapustili. Ali bi bilo z nami kaj boljše? Če iščemo le človeško modrost, ki jo
predstavljajo različni užitki, potem nas Jezus ne bo nikoli prepričal. Treba se mu prepustiti in mu
dovoliti, da nas lahko spremeni in usmeri v tisto, kar ostane in kar molj časa ne more uničiti. Vsi
hrepenimo po večnem življenju, a se hkrati brezglavo oklepamo tega, kar mine, kar je samo prehodno in nas zato ne more popolnoma osrečiti. Zato je prav, da Pavlov nasvet vzamemo kot pot, ki jo
je treba prehoditi: »Ostani pri tem, česar si se naučil in drži se Svetega pisma. V njem je prava modrost, ki ti odpira vrata v nebesa!«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
29. NEDELJA Zagorje 8h Spovedovanje (domači župnik)
MED LETOM
9h V čast sv.Reš.Telesu Za vse župljane obeh župnij
16.10. Trnje
CELODNEVNO ČEŠČENJE (glej spodaj)
Sv,Marjeta M. Alakok Trnje
10h Češčenje SRT
Juršče 10,30 +Jakob Možina, Klenik 10, obletna
Zagorje 12h +Emilija in Alojz Šajn, Juršče 75
17.10. Brdo

Sv.Ignacij Antiohijski

17h +i starši Rebec, Parje 9 – SKLEP ČEŠČENJA
18,30 +Antonija in Marija Valenčič, Rat. Brdo 12, obl.
+Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, dar. Rat. Brdo 2

Torek

18.10. Klenik

18,30 +Tone Kernel, Klenik 11, zadušna

Ponedeljek

Sv. Luka, evangelist

Sreda

19.10. Zagorje

Sv. Pavel od Križa

Četrtek

20.10. Juršče

7h +i starši Šelj in Česnik, Zagorje 62
17h +Toni Katern, dar. družina Kalister, Pivka

Sv. Rozalija, redovn.

Zagorje 18,30 Molitvena ura za misijonarske poklice
Petek
21.10. Zagorje 17,30 +Frančiška in Anton Fatur, Zagorje 66, obletna
Sv. Uršula, dev., muč.
+i starši Milharčič, Parje 18
Sobota
22.10. Zagorje 18h Spoved
Sv.Janez Pavel II., pp.
18,30 +Anica Kurent, Knežak 75, dar Zagorje 79/c
+i starši Rebec, Parje 9
30. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
- MISIJONSKA Trnje
23.10.
Sv. Janez Kapistran

7,30 +i Pavlovič, Palčje 41/a, obletna
8,30 Rožni venec za misijone
9h +Angela Ženko, Trnje 39, dar. Cilka
+Lovrenc in Ivana Bergoč, Klenik 59, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Molitvena ura z rožnim vencem za misijone

- Spored CELODNEVNEGA ČEŠČENJA danes v ZAGORJU:
Ure
10-11
11-12
12-13
13-14

Skupine
Parje
Zagorje 1-70
ŽPS+Karitas
Zagorje 71-136

Ure
Skupine
14-15
Šolarji
15-16
Drskovče
16-17
Pevci
Od 16h dalje spovedovanje

PRIDITE,
MOLIMO!

- SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo v torek ob 19,30 v Mežnariji.
Starši lepo vabljeni!
- PRIHODNJA NEDELJA je MISIJONSKA. Molili bomo za vse misijonarje, še
posebej slovenske, ki prinašajo veselo vest odrešenja med narode, ki Kristusa še
ne poznajo. Kristus vsem naroča, naj oznanjamo evangelij. Vsi sicer ne moremo v
misijonske dežele, lahko pa smo misijonarji v domačih krajih, kjer je vedno več
ljudi, ki Jezusa ne poznajo ali so malo oz. premalo seznanjeni z Njim in njegovim
naukom. Morda pa ga zavračajo, ker jim ga mi s svojim življenjem prikazujemo v
slabi luči. - Naši misijonarji, ki oznanjajo Kristusa v drugih deželah in na drugih celinah, potrebujejo našo molitev, pa tudi materialno pomoč, saj delujejo v veliki

večini med revnimi ljudmi. Zato vas prosim, da se v tem tednu vsak dan spomnite
misijonarjev in zanje molite vsaj kako desetko rožnega venca ali darujete dobra
dela ali svoje trpljenje za isti namen.
- NABIRKA prihodnje – misijonske nedelje bo za misijone po vsem svetu. Pomagajmo misijonarjem in misijonarkam, ki delujejo v revnih deželah, da bodo lahko pomagali tistim ljudem tudi materialno k boljšim pogojem življenja, ko jim pomagajo graditi bolnice, dispanzerje in šole tudi v bolj odročnejših krajih. Tudi na ta
način se udeležujemo misijonskega dela.
- JESENSKO DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE bo v nedeljo, 30.10. popoldne. Lepo vabljeni, da se ga udeležimo v čim večjem številu! Kdor želi romati z avtobusom, naj se čim prej prijavi, če je mogoče že danes, – zaradi naročila avtobusa.
- »ZVONOVI« so prišli že pretekli teden. Če jih kdo ni prejel ali vzel, naj jih vzame
danes, saj prinašajo veliko spodbud za naše skupno življenje: Uvodnik z razmišljanjem g. dekana: Bog ni naredil smrti; napovedi dekanijskega romanja na Brezje, obisk duhovniških grobov v dekaniji, dekanijsko srečanje katehistov in katehistinj, srečanje Dekanijskega pastoralnega sveta, sklep leta usmiljenja, obisk zavoda »Živim« in sklepe Dekanijskega pastoralnega dne.
- ZAHVALA vsem, ki ste ta teden darovali za bero! Bog vam bogato povrni!

VZTRAJNO MOLITI V VERI
Najbrž ni vernega človeka, ki ga ne bi
mučilo dejstvo, da nekatere molitve niso
uslišane. Zato se jim postavlja vprašanje:
»Čemu moliti, ko pa tolikokrat nismo uslišani?« In vendar Jezus v današnjem evangeliju poudarja, da je treba »vedno moliti in se
ne naveličati«, saj bo Gospod »hitro pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in
dan vpijejo k njemu«.
Zakaj je resničnost potem drugačna –
prosimo, a ne prejmemo? Znana nam je prispodoba z otrokom in škarjami. Ali »pravilno uslišijo« starši majhnega otroka, ki
moleduje, naj mu dajo škarje, a mu ne
ustrežejo, ker vedo, da bi se z njimi ranil.
Bog že ve, kaj je dobro za nas, zato nam
nakloni samo tisto, kar je za nas res dobro.
V zadnjem stavku današnjega evangelija
pa nam Jezus dá še eno pomembno navodilo. Potem ko zagotovi, da bo Gospod gotovo uslišal vztrajno molitev, izreče besede:
»Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel

vero na zemlji?« Kakor da bi hotel poudariti pomen vere pri molitvi. Naša vztrajna
molitev mora biti zasidrana v vztrajni veri.
Vera pa pomeni izročitev, razpoložljivost
pred Bogom, odpoved samovolji in priznanje drugega, in sicer Drugega, z veliko začetnico – Boga.
»Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj
moliti« (Rim 8,26), je sv. Pavel ubesedil
našo zadrego pri molitvi. Res ne vemo, kako bi molili, zato velikokrat prosimo za nepomembne stvari, ali take, ki se zdijo pomembne nam: da bi zmagalo naše nogometno moštvo, da bi na našo solato močil
dež, da bi snežilo, ker bi radi šli na smučanje. Da bi pravilno molili v veri, bo dobro
poiskati nekoga, ki nam bo vzor molitve v
veri. Ena takih vzornic je zagotovo Marija,
Jezusova in naša mati, ki se je v mesecu oktobru ob molitvi rožnega venca še posebej
spominjamo.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Današnji evangelij pred nas postavlja ženo, ki jo kot vdovo stiska sovražnik (Lk 18,1–8), stoji pred ogroženo krščansko skupnostjo, ki se zaman obrača na državno avtoriteto. Kajti sodnik se Boga ne boji in se
ne ozira na nobenega človeka. Žena pa je lahko razumljena tudi kot tip za posameznega človeka, ki ga
stiska sovražnik, ki ga drugi prizadevajo in se proti temu ne more braniti. Žena, ki je izgubila moža, je tako

rekoč podoba slabotnih ljudi, ki so brez varstva
prepuščeni čustvom njihovega okolja. Ta nimajo
meje. Vse negativno iz njenega okolja vdira vanjo.
Žena je od nekdaj tudi podoba za dušo, za notranje področje človeka, za dojemanja njegovega
Božjega dostojanstva. Sovražniki predstavljajo življenjske vzorce, ki nam onemogočajo življenje, naše slabosti, ki nam povzročajo preglavice, in rane,
ki nam jih je prizadejalo življenje. Sodnik, ki mu ni
mar niti za Boga niti za ljudi, simbolizira nadjaz,
notranjo instanco, ki bi nas rada ponižala, ki se ne
zanima za naš blagor. Njej gre le za norme in načela. Duša naj bo tiho in zadovoljna s tem, kar
najde.
Navidezno nemočna žena se bori zase. Vedno
znova gre k sodniku in ga poziva: »Pomagaj mi do
pravice proti mojemu nasprotniku« (Lk 18,3)! Sodnik se pogovarja sam s seboj, kar je tipično stilno
sredstvo grške komedije: »Čeprav se ne bojim
Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi
vendarle pomagal do pravice, da me ne bo nenehno prihajala mučit. Sicer me bo na koncu še
udarila v obraz« (Lk 18,5). Grška beseda dobesedno pomeni: »udariti med oči, prizadejati modrico«. Poslušalci se radi muzajo, kajti ta mogočni
sodnik se boji slabotne vdove, da bi mu lahko
povzročila še modrico. Vendar prav s tem sodnikovim samogovorom Luka spodbudi bralca, da bi
zaupal navidezno tako slabotnemu sredstvu molitve. Ta ima več moči kot vsi zunanji oblastniki. V
molitvi pride človek do pravice. Človek ima pravico
do življenja, pravico do pomoči, pravico do dostojanstva. V molitvi doživljamo, da ljudje nimajo moči
nad nami. Kakor morilci ne morejo triumfirati nad
Jezusom, ki moli na križu, tako tudi ti, ki nas stiskajo, nimajo nad nami nobene moči. Če vzamemo vdovo kot podobo za dušo, potem to pomeni:
v molitvi doživljamo, da ima duša večjo pravico kot
glasovi nadjaza, ki bi nas radi ponižali. V molitvi se
duša razcvete. Tukaj dobi krila. Tukaj se dotaknemo svojega resničnega lastnega jaza, izvirne
Božje podobe v nas. Božje podobe v nas svet ne
more skaliti ali celo razdejati!
A. Grün, Jezus,
podoba človeka

SMEH JE POL ZDRAVJA
FOTOGRAFIJA – Neka starejša gospa kaže
prijateljici svojo fotografijo v naročju svoje
matere, ko je bila še sama majhna. »To sem
jaz pred tridesetimi leti!« pravi. - »Kdo pa je
punčka, ki jo držiš v naročju?«

17. oktober
IGNACIJ
ANTIOHIJSKI

Živel bi naj okoli leta 100, ko se je začelo
obdobje, ko nobeden od apostolov ni bil več
živ. Prištevamo ga med apostolske očete.
Bil je eden najodličnejših mož, ki so stavbo
Cerkve na apostolskem temelju dalje zidali
in utrjevali. Vernike svojega časa je spodbujal in utrjeval s svojim zgledom in tudi s svojimi pismi, ki spadajo med bisere zgodnjega
krščanskega slovstva. Bil je antiohijski škof,
najverjetneje tretji škof na tem sedežu, če
se apostol Peter šteje za prvega. Zaradi
svoje vere v Kristusa je bil klican na zagovor. Vernike je prosil, naj ne storijo ničesar,
da bi preprečili njegovo smrt. Vojaško
spremstvo ga je odvedlo v Rim, kjer so ga v
amfiteatru raztrgale zveri.

Tviti papeža Frančiška
Ni lahko v polnosti slediti
Jezusu. Pot, ki jo izbira, je
namreč pot križa.
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