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NI NE JUDA NE GRKA, KAJTI VSI STE DEN V KRISTUSU JEZUSU

Vsem pa je govoril:
»Če hoče kdo
hoditi za menoj,
naj se sam sebi odpove in
vzame vsak dan svoj križ
ter hodi za menoj.
Zakaj kdor hoče
svoje življenje rešiti,
ga bo izgubil,
kdor pa svoje
življenje izgubi
zaradi mene, ga bo rešil.
(Lk 9,23–24)

Razlikovanje in primerjanje je na dnevnem redu. Ne prenesemo, da bi bili vsi enaki. Razlike morajo biti, ker eni hočejo biti
zgoraj, da lahko gledajo zviška na tiste, ki so spodaj, ki so slabši, nesposobni, odrinjeni, primerni za nizkotna dela. Takšni smo
ljudje: hočemo biti pomembni, vzvišeni, čaščeni, gor vzeti na
naslovnicah časopisov in pred televizijskimi kamerami. S takšnim ravnanjem damo čutiti, da smo zares več kot ljudje, a smo
zaradi svoje človeške narave in izvirnega greha, sami nesposobni, da bi bili lahko Bogovi z veliko začetnico. Ko je apostol
Pavel opazoval novonastalo krščansko skupnost v Galaciji - eni
menijo, da je to pismo napisal na svojem prvem potovanju, ko
je obiskal južne pokrajine Galacije: Pizidijo, Likaonijo in Frigijo,
večina pa je mnenja, da je Pavel pisal pismo kristjanom severnega dela pokrajine, ko je na svojem tretjem misijonskem potovanju obiskal kraje med Kapadokijo in Črnim morjem - je opazil
veliko samopoveličevanja predvsem vplivnih Galačanov. To ga
je zelo motilo, zato je v svojem pismu spregovoril o pravi svobodi, ko "ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni
ne moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu".
Gre za svobodo, ki ni v prvi vrsti stvar teorije, ampak je zelo
konkretno navodilo za delovanje, za celostno, bivanjsko uresničenje svobode, ki nam je podarjena po veri. Zato je bilo to
pismo pomembno v vseh obdobjih, ko so kristjani začutili, da
postajajo sužnji postave in s tem bolj kristjani na papirju kot pa

v praktičnem življenju.
Apostol Pavel je v pismu Galačanom izpostavil enakost: »Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne
svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske!« Ta enakost ni naravna, ampak je pogojena z Jezusovim
odrešenjskim posegom. On nam je razodel, da pred Bogom ni nobenih razlik, da smo vsi otroci
istega nebeškega Očeta, ki nas sprejema takšne kot smo in nas je vzljubil kot grešnike. To je razlog, da se je Jezus rodil kot človek, sprejel je našo človeško naravo, živel našo usodo v polni meri in
postal naš odrešenik. S svojim naukom in konkretnim zgledom nam je pokazal, da so razlike med
nami nepomembne, da smo vsi del Božjega stvarstva, poklicani k polnosti življenja. Vse je v nenehnem nastajanju, v rasti od nižjega k višjemu, k vedno večji popolnosti. Že po svoji naravi smo del
tega razvoja, vendar se je pri človeku zgodil še pomemben preskok od naravnega k nadnaravnemu.
Samo človek je ustvarjen po Božji podobi in sličnosti, izbran kot krona stvarstva in s tem poklican,
da se svojemu stvarniku čim bolj približa. Zato je vera tako pomembna: vera v Jezusa Kristusa izbrisuje razlike in nas napravlja za Božje otroke. Zato bodimo ponosni, da ni več ne sužnja ne svobodnjaka, ker smo vsi eno v Kristusu.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
12. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
19.6. Trnje
Sv. Nazarij,
prvi koprski škof

Ponedeljek

7,30 +Bogdan Pavlovič, Palčje 2, dar. Nahtigal
8,30 Češčenje SRT
9h +Frančiška Rotar, Klenik 3, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 14h Krst Nike Kristan in Vrtnice

Trnje
20.6. Palčje

15h Krst Zale Sedmak
20h +Maks Česnik, Palčje 69, obletna

Sv. Adalbert, škof

Torek

21.6. Klenik

20h +Alojz Perenič, Klenik 20, osmina

Sv.Alojzij Gonzaga,red.

Sreda

22.6. Zagorje 20h Za duše v vicah v dober namen, N.N.

Sv, Pavlin iz Nole,škof

Četrtek

23.6. Juršče

18,30 V dober namen

Sv.Jožef Cafasso, r.

Petek

Zagorje 20h Molitvena ura za domovino
24.6. Zagorje 20h +Zora Česnik, Zagorje 7, obletna
+i Dekleva in Zafred, Zagorje 26

Rojstvo
Janeza Krstnika

Sobota

25.6. Šilentab. 12h Maša za domovino – mašuje g.Alojz Milharčič

DAN DRŽAVNOSTI

Postojna 17h Za železomašnika msgr. Vladka in domovino

13. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
26.6. Trnje
Sv.Vigilij (Stojan), šk.

7,30 +Jeromen in Olga Žužek, Juršče 25, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Avčin, Trnje 10, obletna
+Goran Penko, Trnje 89, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 14h Molitv. ura v čast Srcu Jezusovemu za domovino
- MOLITEV ZA DOMOVINO: EDINOST, SREČA, SPRAVA. Slovenska škofovska
konferenca vabi vse vernike, da v mesecu juniju, zlasti v teh dneh, molimo za
domovino, ki letos obhaja 25. obletnico samostojnosti. Poslali so nam posebno
molitev za ta namen. Lahko se pridružimo molitvi rožnega venca zjutraj ob 5h in
litanijam svetih zavetnikov naših župnij opoldne - oboje na radiu Ognjišče – Škofje
tudi podpirajo pobudo »24 ur molitve in posta za domovino«. Ta bo potekal od
23.6. ob 18h do 24.6. ob 18h. Vabljeni tudi k osebni molitvi za domovino v tem
času. – Naročajo tudi, naj v cerkvi postavimo slovensko zastavo in, če je mogoče, zapojemo tudi državno himno.
Danes bomo zapeli pesem za domovino, nato molitev na listih in še eno pesem.
Sledi še Zahvalna pesem za slovensko domovino in za vse, kar ste se otroci v
tem letu naučili dobrega.
- SPRIČEVALA BOMO RAZDELILI PO SV.MAŠI. Ob tem je treba izreči tudi nekaj POHVAL prizadevnim otrokom.
V Trnju zaslužijo pohvalo: ves 1. In 2. razred; v 3. razredu: Smrdel Matjaž; v 4.
razredu Mahnič Maks; v 6.razredu: Lucija Rotar; v 7. In 8.razredu: Tinkara Rebec,
Tina Rebec in Manca Gržinič.
V Zagorju zaslužijo pohvalo ves 1. razred; v 5. razredu: Lara Vadnjal; v 6. razredu: Maja Dekleva; v 8.razredu: Česnik Vanessa.

- POSVEČENJA NOVOMAŠNIKOV bodo večinoma na praznik sv. Petra in Pavla, štirje novomeški novomašniki bodo posvečeni že 25.6. v novomeški stolnici,
eden iz ZDA pa je že bil posvečen 3.6. v Marquettu. Vseh skupaj je letos 15 novomašnikov. Naš edini letošnji novomašnik dr. Janez Jurij ARNEŽ bo posvečen
29.6. ob 17h v koprski stolnici. Molimo zanje, da bi bili dobri duhovniki po Jezusovem Srcu.
- ŽELEZNA MAŠA msgr. Vladka Piriha, dolgoletnega dekana postojnske dekanije bo v soboto, 25.6. ob 17h v Postojni. Vabljeni, da se te redke slovesnosti udeležimo in molimo, da bi ga Gospod čilega in zdravega ohranjal med nami.
- SPOVED ob zaključku veroučnega in šolskega leta so v torek opravili v Trnju
trije otroci, včeraj v Zagorju pa ni bilo nobenega. Nekateri so jo opravili že prej.
- OB SMRTI +Alojza Perenič iz Klenika 20 so Mokrinovi iz Klenika 34 darovali
za cerkev. Za sv.maše pa so darovali: družina Zrimšek iz Krke in Martina z družino. Vsem Bog povrni, +Alojzu pa naj Bog nakloni večno veselje v nebesih!

KAKŠNO PODOBO PA IMA TVOJ BOG?
Ko sem bil nekoč gost televizijske oddaje, kjer naj bi govoril o filmu Kristusovo
trpljenje, me je voditelj na koncu vprašal:
»Kaj pa, če Kristus ni vstal?« Na moj odgovor, da bi bili v tem primeru kristjani
najbolj uboga bitja, a da je Kristus vstal in
je v tem naše upanje, je voditelj sklenil:
»Ja, hollywoodski happy end« – srečen
konec Jezusove zgodbe. Najbrž v luči takega srečnega konca gledajo na Jezusa
številni današnji ljudje. Zanje je Bog samo
zavest, pozitivna energija, ki jim pomaga
na življenjski poti, kakor si želijo. To je
new age (novodobska) podoba boga. Nekakšna »soft« (mehka) varianta božanstva,
ki ne pozna trpljenja. Za druge je spet Bog
strogi sodnik in močni vojskovodja, ki bo
vse, ki so proti njim, pokončal.
»Kakšno podobo Boga pa imam jaz?« –
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Lk 9,18)
vpraša Jezus v današnjem evangeliju
učence. Ko apostol Peter odgovori, da je
Maziljenec, Mesija, Jezus učencem pojasni, da bo moral ta Odrešenik »veliko pre-

trpeti. Starešine ljudstva, veliki duhovniki
in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, a
tretji dan bo vstal«.
Kristus predstavi učencem novo podobo
Boga, ki se daruje iz ljubezni, ki se ne
ustavi niti pred trpljenjem. Kristus nas ljubi in gre zato v trpljenje za nas. Vsaka prava ljubezen bo prej ali slej morala stopiti v
trpljenje, kakor je Kristusovo! Ali pa ni
prava! Tudi naša ljubezen do Boga bo prej
ali slej morala skozi preizkušnjo: »Če hoče
kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in
vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« Pomenljive so besede: vsak dan. Kakor da bi nas hotel Kristus opozoriti na
enega izredno težkih križev, to je težavnost
vsakdanjega življenja, običajnih dolžnosti,
vsakdanjih običajnih opravil. Kolikokrat
nam je to eden najbolj zoprnih križev. Če
nimaš osebnega odnosa z Bogom, ki ga
krepiš v molitvi, ne moreš hoditi s križem
za Gospodom. Še najmanj vsak dan! Prav
v molitvi spoznavamo, da nismo sami na
poti križa. Z nami hodi Kristus.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Območni odbor združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, območni odbor združenja Postojna in
Pivka vas vabi na obeležitev dneva slovenske državnosti s predavanjem prof. dr. Franeta Adama: »Ali
obstajajo rešitve za izhod krize slovenske družbe in države?« ki bo jutri ob 20h v Krpanovem domu v Pivki

Nekoč je hudobni duh ponudil sv. Martinu,
da mu bo v oporo. Prikazal se mu je v obliki
kralja v vsej svoji veličastnosti. Rekel mu je:
»Martin, hvala ti za zvestobo, toda vedi, da
sem tudi jaz tebi zvest. Odslej boš vedno občutil mojo bližino. Lahko se boš oprl name.«
Sv. Martin ga je vprašal: »Kdo si pravzaprav?«
»Jezus Kristus sem,« se je zlagal hudobec.
»Kje pa imaš rane?« je spet vprašal svetnik.
»Prihajam iz nebeškega kraljestva,« mu je
odgovoril hudobec. »Tam ni nobenih ran.«
Na to je odgovoril sv. Martin: »Kristusa, ki
nima ran, ne želim videti. Na Kristusa, ki ne
nosi znamenj križa, se ne morem opreti.«

23. junij
JOŽEF CAFASSO

Hvala ti dobri Jezus, da si nas s svojim križem odrešil. Hvala, da lahko vsak s svojim
križem hodimo za teboj. Hvala, da lahko
vsak dan znova skupaj s teboj stopamo
skozi preizkušnje življenja. Blagoslovi naše
življenje! Daj, da bomo čutili, da si pretehtal
križ, ki nam ga nalagaš, in da veš, da ga
zmoremo ob tvoji vzpodbudi nositi. Daj
nam pogum, da ga bomo vsak dan naložili
na svoje rane in po njem ob koncu časov
prišli v tvoj večni objem.

Bil je sin premožnih kmečkih staršev v kraju
Castelnuovo d'Asti pri Torinu, kjer se je rodil
1811. Leta 1833 je bil posvečen v duhovnika. Njegovo življenjsko geslo je postalo:
»Postani svetnik, da prideš v nebesa in da
pomagaš v nebesa tudi drugim.« Postal je
profesor moralke in oznanjal evangeljski
nauk božjega usmiljenja in odpuščanja. Kot
učitelj in duhovni voditelj je z velikim uspehom vzgojil cele generacije sposobnih duhovnikov v Piemontu. Svoje poučevanje je
potrjeval z delovanjem. Vsak dan je prebil
več ur v spovednici. Posebno skrb pa je posvečal jetnikom, zlasti na smrt obsojenim.
Umrl je za pljučnico 23. junija 1860. Častijo
ga kot zavetnika jetnikov.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Tviti papeža Frančiška
Živeti po evangeliju pomeni
boriti se proti sebičnosti.
Evangelij je odpuščanje in
mir; je ljubezen, ki prihaja
od Boga.
»Joj, Mitja, oprosti za zamudo! Ali me
že dolgo čakaš?«
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