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PROSITE, MOLITE, POSREDUJTE
IN SE ZAHVALJUJETE ZA VSE LJUDI

Leto XV., 36 (796)

"Zakaj moramo moliti?" me pogosto sprašujejo veroukarji.
"Saj sploh ne vemo, če nas Bog sliši, ker ne dobimo tega, za
kar smo prosili!" Kako razložiti malim radovednežem, da ne
molimo le takrat, ko smo v stiski in da molitev ni samo prošnja, ampak tudi zahvaljevanje in slavljenje Boga, ko pa še
sami nismo prepričani, ali se splača moliti? Molitev bo vedno
problem, ki ga ne bomo zadovoljivo rešili, dokler bomo na
Boga gledali od daleč in ga ne bomo pustili v svojo bližino. Če
Jezus ni tvoj prijatelj, bo ostal oddaljeni Bog, na katerega se
spomniš le od časa do časa s kakšno naučeno molitvico. Ko
pa začneš z njim prijateljevati, čutiš potrebo, da se z njim po»Kdor je zvest v najmanjgovarjaš vsak dan in kramljaš o vsem, kar se ti dogaja.
šem,
Morda je eden od razlogov, da naše molitve niso uslišane,
je
zvest
tudi
v velikem,
ta, da ne znamo moliti oziroma vidimo le sebe in zato v svojih
kdor
pa
je
krivičen
molitvah nismo velikodušni. Zato apostol Pavel svetuje prijav
najmanjšem,
telju Timoteju: "Prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za
vse ljudi, za kralje in za vse oblastnike, da bomo lahko živeli v
je krivičen tudi v velikem.
vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho. To je
Noben služabnik ne more
namreč dobro in po volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, služiti dvema gospodoma:
da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice." Bog
ali bo namreč enega soima veliko srce, v katerem je prostor za vsakega človeka. On
vražil in drugega ljubil,
je neizmeren v svoji velikodušnosti in želi, da ga posnemamo.
ali se bo enega držal
Treba je imeti široko srce za bližnjega in naenkrat bodo skrbi
in drugega preziral.
izginile. Bog opazi vsak dober dar in stokratno povrne.
"Zahvaljuje se za vse ljudi!" nas vabi apostol Pavel. "Saj
Ne morete služiti Bogu
vem, da je to dobro, a hkrati zelo težko. Kako naj molim za
in mamonu.«
tiste, ki so mi naredili krivico, za vladarje, ki so goljufi in narod
(Lk 16,10.13)
pehajo v vedno večjo revščino? Ne morem, pa čeprav bi rad!"
bi se danes marsikdo kritično odzval na Pavlove besede. Moliti ni lahko. Če bi bila to preprosta zadeva, bi večina molila z veseljem. Ne molimo, ker je težko moliti. Molitev te ne more pomiriti, dokler
je hladna, brez osebnega odnosa. Ko pa se trudiš, da bi s svojim nasprotnikom uredil odnose, ko
vztrajaš kljub številnim težavam, ko se kregaš z Bogom, ker je vse obstalo na mrtvi točki, postane
molitev način življenja. Iz dneva v dan si bolj eno z Bogom in počasi ti postaja jasno, da težko moliš
zato, ker je tvoja ljubezen preveč krhka, egoistična, premalo iskrena. Molitev za drugega je namreč
eden od načinov, kako iskreno ljubiš in odpuščaš, ko drugemu želiš enako dobro, kot to želiš samemu sebi. Kdor moli za drugega, je velikodušen in srečen, ker tudi takrat, ko je obležal na postelji
in je zaradi starosti brez moči, lahko naredi še vedno veliko dobrega s svojo molitvijo. Mladi pravijo,
da nimajo časa za molitev, a jo zelo potrebujejo. Zato molimo drug za drugega, bodimo vztrajni in
svet bo postal zaradi nas drugačen.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
25. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Goran Penko in +Ana Morel, Trnje 37, obetna
MED LETOM
+Milan Žigman, Trnje 44 – Molitve za rajne
– KVATRNA
18.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – Molitve za rajne
Sv. Jožef Kupertinski Juršče 12h V dober namen
Četrtek
22.9. Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
Sv. Mavricij, mučenec

Sobota

24.9. Juršče

Bl. Anton M. Slomšek

26. NEDELJA
MED LETOM
– SLOMŠKOVA
25.9.

11h +g. Anton Žužek, Katinara, obletna

Zagorje 18,30 Spoved
19h +August Lutar, Zagorje 39
Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h +Franc in Marija Bergoč, Klenik 28, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sveta
Sv. Sergij Radoneški Trojica 15h V čast Sv.Trojici za dobrotnike cerkve
- MOLITVE ZA RAJNE, ker je danes kvatrna nedelja, bodo sedaj po oznanilih.
- MILOŠČINA današnje nedelje je za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Bog vam povrni, kar ste darovali v ta namen!
- DEKANIJSKI PASTORALNI DAN je danes od 15h do 18h v župnišču v Postojni. Vsi člani Župnijskih pastoralnih svetov in drugi sodelavci ste lepo vabljeni.
Prejeli ste vabila gospoda dekana s programom. Kdor še ni dobil vabila, ga lahko
dobi v zakristiji.
- VEROUK bo za naprej po naslednjem urniku:
URNIK VEROUKA
Trnje
Zagorje
torek ob 16h
torek ob 16h
1. razred
1. razred
ponedeljek ob 15h
ponedeljek ob 15h
2. razred
2. razred
ponedeljek ob 16h
torek ob 15h
3. razred
4 in 5. razred
četrtek ob 16h
četrtek ob 14,30
4. razred
6. razred
ponedeljek ob 17h
petek ob 16h
5. in 6. razred
7. razred
torek ob 17h
petek ob 15h
7. razred
9. razred
petek ob 16h
8. in 9. razred
- ODSOTNOST: Ta teden bom do sobote zdoma. Kljub temu bo verouk za vse
skupine potekal redno! V nujnih primerih (previdevanje ali pogreb) se obrnite v
Knežak (mobi: 041/338-915) ali v Pivko (mobi: 041/906-242).
- SLOMŠKOVA NEDELJA in obenem EKUMENSKI DAN bo naslednjo nedeljo.
- JESENSKI SHOD NA SV. TROJICI bo prihodnjo nedeljo ob 15h. Somaševanje
bo vodil g. dekan ERVIN MOZETIČ. Lepo vabljeni!
- MAVRIČNE IGRE: revija Mavrica prireja vsako leto Mavrično-katehetske igre, ki
se jih udeležujejo njeni bralci. Kako potekajo, si lahko preberete na zadnji strani
prve Mavrice. Mavrico si lahko ogledate tudi na spletu: »Mavrica Družina«. V lanskem veroučnem letu so se Mavričnih iger udeležili tudi nekateri otroci iz Trnja.
Lepo vabljeni, da se letos pridružite še drugi. Kdor želi sodelovati, naj se čim prej
prijavi Evi osebno ali na telefon: 031/722-731. – Mavrico priporočam vsem
otrokom do 6.razreda. Zelo bo koristila otrokom, pa tudi staršem.

- POROČILO Z 8. redne seje ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 15. septembra:
Duhovna poglobitev:Novo pastoralno leto je namenjeno družini. Apostolska
spodbuda papeža Frančiška po škofovski sinodi 2015 bo nakazovala duhovne
vsebine naslednjih sej. Veliko pozornosti bomo namenjali družini, zakonu, vzgoji...
Prva tema je bila namenjena zakonski ljubezni; razmišljanju o njenem veselju in
lepoti in neprestani rasti. Praznovanja: pogled nazaj: Za nami je pestro poletje:
procesija na Telovo je bila umirjena, dekanijsko romanje na Sv. Goro dobro obiskano. Nekaj posebnega je bila železna maša msgr. Vladka Piriha. Veseli nas, da
je še pri močeh. Želimo mu vse dobro še naprej! Romanji ŽPS v Logarsko dolino
in peš na Višarje sta bili prijetni. Posebno doživetje je bil obisk Fatimske Marije
romarice. Župljani smo se v velikem številu udeležili njenega prihoda, bedeli in
molili pri njen in se od nje poslovili. Bog daj, da bi vsem prinesla blagoslov! Tudi
župnijsko romanje na Dolenjsko je potekalo v prijetnem vzdušju. - Pogled naprej:
Člani ŽPS se bomo v nedeljo, 18. septembra udeležili dekanijskega pastoralnega
dne v Postojni. Tretjo nedeljo v oktobru bomo imeli v župniji celodnevno češčenje.
Ne zamudimo srečanja z Jezusom in molitve pred Najsvetejšim! - Poročilo ŽGS:
V cerkvi je že montiran nov projektor. Člani še vedno čakajo strokovno mnenje o
stanju zakristije in možnih ukrepih zaradi bližnjih dreves. V Parjah je v okvari električna napeljava do cerkve; zaradi udara strele so že dalj časa brez zvonjenja. Poročilo MŽK: Organizirali so letovanje nekaj otrokom, ki si ga drugače ne bi
mogli privoščiti. Slovenska Karitas je nakazala sredstva ob poplavah v Makedoniji
in potresu v Italiji. Zbirali so zvezke in sredstva za nakup učbenikov pomoči potrebnim. Srečanje ostarelih je bilo zelo prijetno.
-POROČILO z 8. redne seje ŽPS Trnje, ki je bila v petek, 16. septembra:
Po uvodni molitvi smo se seznanili z novim priročnikom za ŽPS in sicer Krščanski zakon in družina. Kot duhovna poglobitev smo obravnavali poglavje Veselje
in lepota zakonske ljubezni. Prebrali smo svetopisemski odlomek o stvarjenju
človeka in odlomek iz apostolske spodbude Radost ljubezni. V pogovoru smo
ugotavljali, katere osebe so mi bile v življenju na poseben način podarjene. ugotavljali smo, da za rast ljubezni v zakonu morajo biti izpolnjeni določeni pogoji in
sicer odkritost, zaupanje, medsebojni pogovori, molitev obeh zakoncev z zavestjo, da je Kristus med nami.... S preprostimi vsakdanjimi dejanji pokažemo osebam, ki so nam blizu, da jih imamo radi. – Praznovanja: Pretekla: Župnijski shod
Sv. Trojice; udeležba je bila bolj slaba. Praznik Sv. Rešnjega Telesa in procesija;
velika udeležba in sicer nasploh lepo. Dekanijsko romanje na Sv. Goro: lepa udeležba in lepo bogoslužje. Železna maša msgr. Vladka Piriha: udeležba tudi naših
vernikov in predvsem tudi vernikov izven same Postojna. Romanje ŽPS: v Novo
Štifto in Logarsko dolino je bilo krasno, lepo vreme in veliko lepih doživetij. Romanje na Sv. Višarje: lepa udeležba, vendar peš romarjev nekoliko manj, sicer
lepo. Obisk Fatimske Marije 4.8.2016: lepa udeležba vernikov, lepo pripravljeno in
lepo okrašena cerkev ter samo praznovanje. Župnijsko romanje na Dolenjsko: tako velike udeležbe ni bilo že dolgo, povsod lepo sprejeti in lepo organizirano. Bodoča: Dekanijski pastoralni dan: potekal bo pod naslovom V družini je usmiljenje doma in sicer v nedeljo, 18. septembra ob 15. uri v Postojni. Jesenski shod
na Sv. Trojici: 25. septembra ob 15. uri, mašo bo vodil g. dekan Mozetič. Oktober
- mesec rožnega venca: moli se ga kot doslej. Celodnevno češčenje; 9. oktobra in
sicer ob 8.30 maša, sledi češčenje skupaj staršev in veroučencev do 10. ure, ob

14h se zopet izpostavi Najsvetejše in
češčenje do maše ob 16. uri, ob 15h pa
spovedovanje enega tujega spovednika.
Praznik Vseh svetih: po običajnem redu.
Shod v Kleniku 6.11. in isti dan Zahvalna
nedelja. - Gospodarski svet: potreben
servis za peč v mežnariji, ureditev elektrike za bojlerje v župnišču in še druga
manjša popravila; zelo težko je dobiti
serviserja. - Karitas: srečenje ostarelih in
invalidov je bilo ob obisku Fatimske Marije; iz zbranih prispevkov se je iz naše dekanije udeležila ena družina dopustovanja na morju; zbiranje pridelkov bo sredi
oktobra in sicer za Trnje in Klenik v mežnariji, Juršče v četrtek in Palčje v ponedeljek, skupaj se nato odpelje v skladišče
v Pivko. - Slučajnosti: Predlaga se, da se
v soboto, 12.11. obišče Koprsko stolnico,
vstopi skozi svetoletna vrata ter posluša
razlago o stolnici in maša. Prebrali smo
zapisnik 3. seje Dekanijskega pastoralnega sveta z dne 15.6.2016.
Zahvaljen, Gospod,
za priliko o iznajdljivem oskrbniku.
V marsičem smo mu podobni.
Tudi mi trgujemo in kupčujemo,
zazrti v mamona in bleščavo posvetnih dobrin.
Saj bi radi služili samo tebi, a nas vabljivo
udobje spet in spet odvrne od tvojega križa.
Naš svet je svet pridobitništva, ti nam ponujaš
le blagre uboštva. Tvoji zemeljski dnevi niso bili
nasičeni z vabami reklame,
mi pa se utapljamo v sladkih ponudbah.
Samo zato te je težko prepoznati
kot edino Resnico tega sveta.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SMEH JE POL ZDRAVJA
OGENJ – Pacient se zbudi iz narkoze
sredi dneva pri zatemenjenih oknih.
Sestra mu prijazno pojasni: »Tam čez
cesto gori trgovina z lesom, zato sem
zagrnila zavese, da ne bi mislili, da
operacija ni uspela.«

21. september
MATEJ

Preden ga je Gospod poklical, je MatejLevi opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. Dejstvo, da se je Jezus
ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez
oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda
je spremljal po Palestini, vpijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo
časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja z vso družino,
potem ko je obudil od mrtvih njegovo hčerko
Ifigenijo. Ta je po prejemu svetega krsta naredila zaobljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakulsa, ki se je hotel z njo
poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ da ji je on vtepel v glavo te misli in
ga je dal prebosti s sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okrog leta 69.

Tviti papeža Frančiška
V bitki z zlom se ne smemo
vdati. Bog je Ljubezen in je
zlo premagal s pomočjo Kristusove smrti in vstajenja.
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