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S KRVJO NJEGOVEGA KRIŽA JE POMIRIL
KAR JE NA ZEMLJI IN KAR JE V NEBESIH

Človeška zgodovina se vedno razvija in v ozadju je mogoče
spremljati določene zakonitosti, ki se kaj bistveno ne spreminjajo.
Brez jasnih ciljev in želje po doseganju čim večje popolnosti, se
nič pametnega ne zgodi. Zato so krize, nerazumevanja in večkrat
brezumno ravnanje z vsem, kar nas obdaja, nujen spremljevalec
slehernega razvoja. Ali opazimo pred seboj zvezdo vodnico, ki
nas bo izpeljala iz krize in nam odprla lepšo prihodnost? Večina
ne vidi te zvezde dovolj jasno, tisti, ki imajo moč in legitimno praPosmehovali so se mu
vico, da vodijo ljudske množice, vidijo to zvezdo vsaj v svoji glavi,
tudi
vojaki, ki so pristopali
a ni prave volje, da bi se odpovedali privilegijem in začeli uresniin
mu podajali kisa
čevati vizijo o takšni prihodnosti, kjer ne bo nihče izločen. Zato je
ter govorili:
proces osvobajanja od preživelih scenarijev zelo mučen, povezan
s trpljenjem in številnimi žrtvami. Seveda to ni odkritje sodobne
»Če si ti judovski kralj,
družbe, saj so se z istimi procesi ukvarjali vedno, pa čeprav v bolj
se reši!«
poenostavljenih oblikah. Tudi krščanstvo je na svoji začetni poti
Bil je nad njim tudi napis,
moralo prestati številne porodne bolečine in se otresti vseh starih
pisan z grškimi, latinskimi
navad in stereotipov, da je lahko globoko pognalo svoje korenine.
in hebrejskimi črkami:
Apostol Pavel je zato kristjanom v Kolosah pogumno govoril o
»To
je judovski kralj.«
stiskah in krvi, ki je bila potrebna za utrditev novega nauka. Vse
pa se je začelo z nastopom Jezusa Kristusa, našega odrešenika,
(Lk 23,36–38)
kajti "s krvjo njegovega križa je namreč pomiril, kar je na zemlji in
kar je v nebesih". S Kristusovim odrešenjskim posegom se začenja nova doba, čas utrjevanja Božjega
kraljestva, ki bo drugačno od vseh zemeljskih kraljestev. V čem bo ta novost, ki je velikokrat skregana s
človeško logiko?
Božje kraljestvo sledi zakonitostim, ki jih človeštvo zavrača kot neumne iznajdbe utopičnih idealistov, ki
ne vedo, kaj je pravo življenje. Popuščanje, nastavljanje še drugega lica, služenje revnim in ubogim, odpuščanje tistim, ki so nas prizadeli - ali si lahko predstavljamo državo, kjer bi bile naštete lastnosti osnovne vrednote in pravilnik za skupno življenje? Vse to si lahko zamišljamo le v svetu pravljic. In vendar se
je Jezus odločil, da bo na takšen način kraljeval in presojal, kdo je zaslužen in kdo ne, kdo bo med izbranimi za nebesa in kdo si bo že v tem življenju izbral pekel in večno trpljenje. Jezus je šel na križ, a ne zaradi sebe, ampak zaradi nas, iz čiste ljubezni. Zavedal se je, da bo le s svojo smrtjo lahko zaslužil za nas
večno življenje.
Ko je apostol Pavel razmišljal o Jezusovem križu, ki je iz sramote postal znamenje upanja in odrešenja, je poskušal videti posledice te Jezusove odločitve. Kristjanom v Kolosah je z zelo vznesenimi besedami pisal o Jezusu, ki je "podoba nevidnega Boga", "prvorojenec vsega stvarstva", "glava telesa, to je
Cerkve", "prvi med vsemi stvarmi". Na koncu je dodal samo še piko na i: "S krvjo njegovega križa je namreč pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih!" Ta stavek pove največ: z Jezusom je prišlo do ponovne
vzpostavitve zaveze, zemlja in nebo sta ponovno spravljena in zato se lahko začne uresničevati Božje
kraljestvo, kraljestvo miru in ljubezni, v katerem ima vsakdo svoje mesto in ni nihče izločen.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
34. NEDELJA
MED LETOM

Trnje
Trnje

KRISTUS KRALJ

8,30 Češčenje SRT
9h +i Žele, Trnje 8, obletna
+Jožef in Vilma Šabec, Trnje 63, obletna

20.11. Zagorje 10,30 V č. Kristusu Kralju za vse župljane obeh župnij

Sv. Bazilij, škof, muč.

Ponedeljek

21.11. Palčje

Darovanje Dev.Marije

Torek

Zagorje 13h Krst Leje Česnik
Parje
14h V čast sv.Justu in sv.Luciji za sosesko Parje – ofer
Postojna 18h Za žive in +e sodelavke in sodelavce Karitas

22.11. Klenik

Sv. Cecilija, dev. muč.

Sreda

15h Za duhovne poklice

18,30 +Stanislav in frančiška Polh, Klenik 84, obletna
+i Kristan in +i starši Bergoč, Klenik 27

Brdo
19,30 za vse +e Janezinove, Ratečevo Brdo 1, obletna
23.11. Zagorje 7h +Franc in Antonija Zadel, Zagorje 59, obletna

Sv. Klemen I., pp. muč.

Četrtek

24.11. Juršče

16h +i Zadel in +Ema Valenčič, Juršče 57, obletna

Sv.Krizogon Oglejski

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
25.11. Zagorje 17,30 +Rado Šturm in +Milka Kavčič, Zagorje 115
Sv.Katarina Aleksand.
+i Jože, Marija in Pavel Škrlj, Drskovče 2, obletna
Sobota
26.11. Zagorje 17h Spoved
Sv.Leonard Portomav
17,30 +Franc Kruh, Zagorje 37, obletna
8,30 Češčenje SRT
1. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h +Milivoj Avčin, Trnje 10, obletna
NEDELJA
+i Mezgec, Trnje 1, obletna
- NED. KARITAS
27.11. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
12h +Anton in Pavla Rebec in +Janez Čeligoj, Pal.48
Sv.Modest in Virgil Palčje
- SHOD V PARJAH je danes ob 14h. Vabljeni!
- SV. CECILIJA, ZAVETNICA CERKVENEGA PETJA IN GLASBE goduje v torek. Vabim vse pevke in pevce obeh župnij k sv. maši, ki bo ob 18,30 v Kleniku,
da se priporočite svoji nebeški zavetnici. - Obenem bo to tudi maša z birmanci.
Povabljeni tudi starši, botri…
- TEDEN KARITAS, ki nas bo v letošnjem letu nagovarjal in vabil k usmiljeni dobroti z geslom: »V OBJEMU DOBROTE«, začenja jutri. Z geslom vabi ljudi dobre
volje, da v tem tednu z deli in odnosom dobrote pomagamo, podpremo, opogumimo … nekoga, ki bo zaradi tega lažje prenašal stisko in težave ter rešil probleme, s katerimi se je v življenju srečal. – V tem tednu bo v naši dekaniji: jutri v Postojni ob 18h Zahvalna sv.maša za vse sodelavke in sodelavce Karitas;
v sredo ob 20h dobrodelni koncert »Klic dobrote« v Celju, ki ga bo prenašala TV
Slovenija 1. program, Radio Slovenija in Radio Ognjišče. V času koncerta in tudi
še cel december bodo zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski;
v četrtek dan odprtih vrat v skladišču Karitas v Pivki od 9h do 16h. Vabljeni!
V četrtek zvečer ob 19h bo v Postojni v župnišču okrogla miza o VSILJIVKI
DANAŠNJEGA ČASA – DEMENCI. Lepo vabljeni!
Ob tednu Karitas je v cerkvi v Postojni razstava likovnih, literarnih in filmskih del.
Vabljeni k ogledu!

Prva adventna nedelja je NEDELJA KARITAS. Pri tej maši še posebej sodelujejo
sodelavke naših Karitas. Miloščina - nabirka te nedelje je za pomoč našim družinam v stiski, ki jim pomaga naša Karitas. Vam toplo priporočam!
DELAVNICA ADVENTNIH VENČKOV bo v Zagorju v soboto, 26.11. od 10h dalje
v župnišču. Vabijo veroučence in tudi mladince k temu delu. Delavnica bo tudi na
Jurščah, ki jo bo vodilo Kulturno društvo.
- PISMO STARŠEM gospoda dekana bodo delili ob izhodu vsem, tudi starim
staršem ali ostalim članom družin, da jih vzamejo tudi za tiste, ki jih danes ni tukaj. V pismu je več spodbud za preživljanje adventnega časa, ki je pred nami.
- NABIRKE IN OFRI v jesenskem času: kvatre: T = 132.-, Z = 69.-; Misijonska
nedelja: T = 236.-, Z = 142.-; Vsi sveti: T = 472.-, Z = 568.-; Klenik = 581.-; Zahvalna ned.: T= 170.-; Z = 69.-; Šilentabor = 601.-. Bog povrni vsem za vse!
- VINCENCIJEV KOLEDAR: Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
bo sedaj po maši ponudili Vincencijev koledar po ceni 10.- €, s prodajo katerega bodo
pomagali družini, ki je v hudi socialni stiski - brez doma.
- DRAGOCENI BISER – duhovni vikend za ženske od 2.12. – 4.12.2016 bo v
domu Matere Terezije v Ilirski Bistrici. Vabljene žene, ki bi rade v adventnem času
preživele vikend v molitvi, skupnem druženju, skupnem druženju in odkrivanju
dragocenih biserov, ki nam jih življemnje, po Gospodovi ljubeči roki, naplavlja na
obalo srca. Vikend spremlja s.Irena Jurgec. Prijave in informacije so na:
irena.jurgec@gmail.com ali GSM: 031/485-987.
- POROČILO SEJE ŽPS Trnje: Najprej smo razmišljali ob Nekaterih izzivih sodobnih družin: Danes vedno manj poročenih, Zakaj se mladi ne poročajo? in Pričevati o blagoslovljeni zakonski zvezi. Pogovarjali smo se o teh temah. Poleg
drugega je bil tudi predlog, da bi prihodnje leto povabili zakonske pare, ki bodo
praznovali okroglo obletnico poroke (5, 10, 15, … 50… let) k skupni zahvalni
maši, pogovoru in druženju. Pregledali smo praznovanja, ki so že za nami, in se
ozrli na prihodnja: advent, miklavževanje, Božič, koledovanje…- Član ŽGS je
opozoril na zatekanje ob večjem deževju v župnijski cerkvi, o popravilu križa na
zvoniku v Kleniku in o najemu pašnika na Sv.Trojici. – Članica MŽ Karitas je
predstavila njihovo delo v zadnjem času in načrtih za prihodnja meseca. – Seznanili smo se tudi o načrtu čiščenja vrta ob župnišču, o pogovoru z nadškofom
Zoretom v Zagorju in pogovorom z veroučenci v Zagorju in po možnosti tudi v Trnju s kapucinskim bratom Jožetom Smukavcem in večernim srečanjem v Zagorju.

GLASNIKI NENAVADNEGA KRALJA

Kristus, naš kralj, se je popolnoma daroval za
nas. Bil je najbolj nenavaden kralj. Ni si podredil
ljudi. Ni vladal, ampak služil. Dal je vse, kar je
imel. Daroval je svojo ljubezen, svoj čas in svoje
moči, ko je iskal bolne in uboge, izgubljene in
osamljene. Končno je daroval svoje življenje za
tiste, ki jih je ljubil. On pa ljubi vsakega človeka.
Še ko je umiral, se je bil pripravljen darovati za
tiste, ki so bili odprti za njegovo ljubezen. Današnji evangelij nam govori, kako ljudem, ki so stali
ob njegovem križu, ni mogel dati ničesar, ker so
se mu posmehovali (Lk 23,36). Niso razumeli, kaj

se dogaja. Tam so bili iz radovednosti. Ničesar ni
mogel dati voditeljem ljudstva, ki so se norčevali
iz njega. Ničesar ni mogel dati levemu razbojniku,
lahko pa je obogatil desnega razbojnika, kajti njegovo srce je bilo odprto in zavedal se je, da je
ubog. Slednji se je obrnil h Kristusu in ga prosil
odpuščanja in Kristus mu je obljubil zveličanje z
besedami: »Danes boš z menoj v raju.«
»Drama odrešenja« na Golgoti se ponavlja tudi
danes. Mi in naši sodobniki imamo v srečanju s
Kristusom dve možnosti: lahko ga zavrnemo, se
mu posmehujemo in ga zasramujemo, lahko pa v

njem vidimo »podobo nevidnega Boga« (Kol 1,15).
Če storimo slednje, mu lahko zaupamo svoje rane,
skrbi in grehe in usmilil se nas bo ter nam naklonil
zveličanje.
Verujemo, da je Kristus Odrešenik, ki tudi danes želi ljudem darovati svoje odrešenje. Kristus potrebuje
naše roke, da bo delil ljudem svoje darove, kajti
njegove roke so pribite na križ. Potrebuje naše noge, da bodo šle naproti ljudem, njegove so pribite.
Potrebuje nas, da ljudem povemo, da imamo v
njem »odrešenje, odpuščanje grehov« (Kol 1,13).
Vsi smo poklicani, da z dobrimi deli postanemo glasniki Kristusa Kralja in »odposlanci« Božje ljubezni
ter z dobroto prinašamo Kristusa ljudem.

23. november
KLEMEN I.

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Dobri Jezus,
tebe mnogi niso nikdar poznali,
mnogi pa so tvoje zapovedi
zaničevali in te zavrgli.
Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus.
Kralj bodi, ne samo vernih,
ki niso nikdar odpadli od tebe, temveč
tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili;
daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo,
da ne poginejo od uboštva in lakote.
Kralj bodi tistih, ki jih slepi
verska zmota ali loči razkol,
in pokliči jih nazaj v zavetje resnice
in k edinosti vere,
da bo kmalu ena čreda, en Pastir,
ki je Kralj nad kralji.

Po: Molitvenik Združenja MP

SMEH JE POL ZDRAVJA
BREZDOMEC – Janez je odšel na
fronto in po nekaj tednih poklical ženo:
»Draga, veselo novico ti moram sporočiti.« – Žena vsa navdušena: »Kakšno
pa?« – Janez: »Prvega bom že doma.« – »Res?! Lepo. Kako pa to
veš?« – Janez: »Poveljnik je rekel, da
se bomo borili do zadnjega!«

Domneva se, da je pripadal cesarski
družini Flavia. Bil je tretji Petrov naslednik. Papeževal je od leta 88 do 93. Napisal je znano pismo, naslovljeno na Cerkev v Korintu, saj je zaradi tamkajšnjih
prepirov posredoval kot poglavar rimske
Cerkve. Duh njegovega pisanja pričuje o
tem, da je bil Klemen pravi naslednik duha sv. Pavla. Bil je dober poznavalec
Svetega pisma kot tudi grške filozofije.
Skušal je združiti vse, kar je bilo koristnega v antični znanosti. V krščanskem nauku je postalo vstajenje telesa argument, ki
ga je že uporabil sv. Pavel v svojem Prvem pismu Korinčanom.

Tviti papeža Frančiška
Če želimo spoznati Gospoda,
moramo iti k njemu.
Poslušajmo ga v tišini pred
tabernakljem in se mu
približajmo v zakramentih.
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
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