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KOGAR GOSPOD LJUBI, TEGA VZGAJA
IN TEPE VSAKEGA SINA, KATEREGA PRIZNAVA

Vzgoja je vedno na tapeti: eni ji dajejo velik poudarek,
drugi menijo, da naj se otrok sam vzgaja in si postilja tako,
kot mu ugaja. Osebno menim, da glede vzgoje ni smiselno
pretiravati oziroma se morajo odgovornosti prilagajati otrokovi starosti. Na začetku smo vsi kot prazna tabla, na katero bo moral vsakdo napisati svojo življenjsko zgodbo. Ta
bo sad vzgoje, nabiranja različnih izkušenj in ne nazadnje
plod razmišljanja in osebnih odločitev. Pri otrokovem telesnem in duhovnem razvoju imajo starši pomembno vlogo,
Rekel pa mu je nekdo:
zato ni odveč noben napor, ki ga vložijo za usklajene odnose v družini, ko so vsi njeni člani spoštovani in aktivno
»Gospod, ali je teh, ki se bovključeni v skupno življenje. Vsekakor pa bi moral biti na
do rešili, malo?«
prvem mestu Bog, ki je naš stvarnik, ki si je vsakega od
On jim je rekel:
nas zamislil in ima z nami določene načrte. Pisatelj pisma
»Prizadevajte si, da stopite
Hebrejcem se je tega dejstva močno zavedal, zato je krskozi ozka vrata; zakaj, poščanskim skupnostim pisal: "Ko vas vzgaja, zdržite, saj
vem
vam, mnogi bodo želeli
Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje je namreč sin, ki ga
vstopiti,pa ne bodo mogli.
oče ne bi strogo vzgajal? Nobeno vzgajanje pa v tistem
trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim,
Tedaj boste začeli govoriti:
ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti."
‚Vpričo tebe smo jedli in pili
Kako nas Bog vzgaja: ali nas res tepe? Tako misli večiin po naših ulicah si učil.‘ In
na. Osebno menim, da Bog določene stvari dopušča in
poreče vam:
smo mi sami tisti, ki se kaznujemo. Drugačen vrstni red ni
‚Ne
vem,
od kod ste; proč od
možen, sicer ne bi bili svobodni. Bog upošteva našo svomene
vsi,
ki
ste delali krivico.‘
bodno voljo in se nam ne vsiljuje, a hkrati dopušča, da delamo napake, da doživljamo poraze in se tako, korak za ko(Lk 12,23–24.26–27)
rakom, spametujemo. Lahko celo rečemo, da je Božja šiba
naša svoboda. Če je ne bi bilo, če bi bili programirani, bi lahko za vse, kar je slabo, krivili Boga. Tako pa si moramo sami pripisati posledice svojih svobodnih odločitev.
Kaj torej narediti? Bog nam je že na začetku svojo zakonodajo zapisal v naša srca. On nas ima
neskončno rad, zato je z zapovedmi postavil meje naši svobodi. Te meje je treba vedno znova odkrivati in se jih držati, ker so postavljene kot ograja na stopnicah, ki nas varuje, da ne pademo. Seveda je vsaka omejitev neprijetna, a gledati moramo dolgoročno: kaj nam bo koristilo, da dosežemo
večno življenje!? Božja zakonodaja nam je v oporo, da je naše življenje iz dneva v dan bolj skladno
in bolj popolno. Seveda nam na začetku manjkajo izkušnje, zato je vzgoja potrebna. Učimo se od
tistih, ki so že napisali del svoje življenjske zgodbe, ki ni ravna črta v nizanju uspehov, ampak so tudi stranpoti, ko nismo jasno videli cilja pred seboj in smo na svoji poti zgrešili. Taki trenutki so pogostokrat šiba, ki nas tepe in nas ponovno spravlja k sebi. Bogu hvala za takšne opomine in potrpežljivost, da ne obupa nad nami.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
21. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
21.8. Trnje

Zagorje 10,30 V čast sv. Heleni za vse župljane obeh župnij
Zagorje 14h Večernice v čast sv. Heleni, blagoslov

Sv. Pij X., papež

Ponedeljek

7,30 +i Kalister, Juršče 46, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Joža Dekleva, Klenik 4/a, obletna

22.8. Palčje

20h +Anton Česnik, Palčje 12, obletna

Devica Marija Kraljica

Torek

23.8. Klenik

20h +Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Martina z družino

Sv. Roza iz Lime, red.

Sreda

24.8. Zagorje

Sv. Jernej, apostol

Četrtek

25.8. Juršče

7h +Franc in Marija in vsi +i Kruh, Zagorje 57
19h +Anton Žužek, Juršče 83, obletna

Sv. Ludvik IX., kralj

Petek

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
26.8. Zagorje 20h +Ernesta Bečaj, Zagorje 89/c, 30. dan

Sv. Zeferin, papež

Sobota
Sv. Monika

27.8. Zagorje 19,30 Spoved

20h +Frančiška in Janez Šabec, Zagorje 99, obletna

22. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
28.8. Trnje
Sv.Avguštin, škof, c.u.

7,30 +i starši Česnik, Palčje 51, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +i starši Mezgec, Trnje 1, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

- SV. HELENA, cesarica, zavetnica zagorske župnijske cerkve, je godovala v
četrtek. Danes obhajamo zunanjo slovesnost. Ob 14h bomo imeli tudi slovesne
večernice njen v čast. Lepo vabljeni!
- KRATEK SESTANEK ZAGORSKE KARITAS bomo imeli jutri zvečer ob 9h.
Vse članice lepo vabljene!
- SESTANEK ZA VSE STARŠE VEROUČENCEV in vpis prvošolcev bomo imeli v soboto, 27.8. ob 16h v Trnju v Mežnariji in ob 18h v Zagorju v župnišču. Vsi
starši lepo vabljeni
- NAROČILNICA VEROUČNIH UČBENIKOV IN PRIPOMOČKOV: Na mizici za
tisk si vzemite listke, na katerih boste zaznamovali za vsakega otroka tiste veroučne učbenike in pripomočke, ki jih rabite. Oddali jih boste na prvem sestanku, v
soboto, 27.8. v Trnju ali Zagorju. Takrat boste zanje tudi poravnali. - Naročilnice lahko
vzamete tudi za sosede ali sorodnike, če jih danes ni tukaj in jih še niso vzeli.
- BLAŽENA MATI TEREZIJA – SVETNICA: V nedeljo, 4. septembra bo bl. Mati
Terezija proglašena za svetnico. V pravi na ta dan je pripravljena devetdnevnica,
ki prične v petek, 26.8. Kdor bi želel opravljati doma to devetdnevnico in ima elektronsko pošto, naj mi pošlje svoj naslov in s povratno pošto bo dobil besedilo devetdnevnice. Nekaj izvodov imam napisanih za tiste, ki nimate računalnika.
- ŽUPNIJSKO ROMANJE bomo imeli v soboto, 3. septembra. Obiskali bomo
novomeško stolnico, kjer letos obhajajo 10-letnico škofije. Tam bomo predvidoma
tudi imeli sv.mašo. Ogledali si bomo še frančiškansko cerkev sv. Lenarta in mestno središče. Obiskali bomo tudi župnijo Šentjernej, kartuzijo Pleterje in Kostanjevico. – Na avtobusu je še kakih 8 mest. Prijavite se čim prej!

KOGA KRISTUS POZNA?
Prvo berilo iz knjige preroka Izaija pou- znanstvo z njim nam ne bo pomagalo, če
darja, da je odrešenje namenjeno vsem, saj nismo živeli, kot nas uči.
pravi: »Pripeljali bodo vse vaše brate izNajbrž že vidimo veliko »kandidatov«,
med vseh narodov v dar Gospodu« in: ki bi jim Kristus lahko naslovil besede, da
»Prišel bom, da zberem vse narode in jezi- jih ne pozna, ker ni dovolj, da se sklicujejo
ke …« Bog je Bog za vse. Ne gleda na na- na svoje krščanstvo. Ali niso to tisti, ki
rodno, jezikovno, rasno ali kakšno drugo gredo dvakrat na leto k maši, dajo krstiti
pripadnost. Zanj smo vsi ljudje sinovi in otroke in zahtevajo cerkveni pogreb za
hčere, njegovi otroci in vsakega izmed nas svoje bližnje, a živijo tako, kot da niso nineizmerno ljubi. Ljudje se sami oddalju- koli slišali za Kristusa? Ali ne spadajo sem
jemo od njega. Ločnica gre po sredi naše- ljudje »polovičnega« krščanstva, ki občaga srca. Tam se človek odloči, ali bo pri- sno hodijo k maši, jo po možnosti zamudipadal Bogu ali ne. Za Boga so pomembna jo, stojijo nekje zadaj in ne sodelujejo pri
dejanja, ki izhajajo iz našega odnosa do župnijskem življenju in dobrodelnosti ter
njega.
jemljejo Božjo in duhovnikovo besedo z
Jezus je v današnjem evangeliju zelo ja- veliko rezervo? Nedvomno spadajo vsi ti
sen in oster, ko opisuje, kaj nas loči od med možne naslovljence Jezusovih besed:
Boga. Ko bomo začeli trkati na zaprta vra- »Ne vem, od kod ste.« Toda nič manj
ta in se sklicevati, da smo z njim »jedli in nis(m)o v nevarnosti ljudje, ki hodimo
pili in je po naših ulicah učil«, nam bo od- redno k maši, celo sodelujemo v življenju
govoril: »Ne vem, od kod ste. Pojdite proč Cerkve, pa je naše srce in so naši medseizpred mene vsi, ki delate krivico!« Kristus bojni odnosi, skratka naše življenje tako,
nas ne pozna, če se iz našega življenja ne da se nam ne pozna, da smo Kristusovi. Ni
pozna, da smo njegovi. Sklicevanje na po- dovolj sklicevanje na »poznanstvo« z Jezusom.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Misli Antona M. Slomška
Vprašajmo danes naš razum, kakšna podobnost obstaja med zgledom Jezusa Kristusa in podobo nas samih, kakršni naj bi bili.
Kakšna enakost je med zakonom našega
Gospoda in mojstra ter naših vedenjem, med
vero in našo moralo, med prvimi verniki in našim vedenjem … Med našo pokoro in izboljšanjem ter tisto, ki bo našla svetega Boga?
Tudi če o sebi mislimo, da smo popolni, nas
obišče sodnik, ki preiskuje naše srce, pred katerim še nebo ni čisto. Pred njim smo vsi grešniki. Odprta nam je samo pot pokore k večnemu življenju. In še vedno živimo mehkužno,
nespokorjeno življenje!
Kam bi naj vodil ta moj strah vzbujajoči govor? Morda v obup? Ne! Zagotovo ne! Samo k

pokori! K pravi spremembi vesti, k resnemu
poboljšanju, k odrekanju ravnodušnega načina življenja in sprejemanju svetega spokornega življenja. Da bi obvladali svoja čutna nagnjenja, da ne bi živeli v zadovoljitvi nedovoljenih poželenj, da ne bi posnemali načina življenja velike množice svetovljanov, ampak da
bi živeli tako, kot se spodobi za služabnika vere in kreposti, ki ne išče, kar je na zemlji, ampak to, kar je v nebesih.
Samo naša brezskrbnost, strahopetnost, lahkomiselnost so vzroki naše zavrženosti, ker
smo preleni narediti eno in opustiti drugo, kar
so naredili tisoči vseh rodov in vseh starosti iz
vseh slojev. Sv. Anton je nekoč dejal: »Nevedneži in naivneži se polaščajo nebes in mi se

s svojo učenostjo pustimo pokopati v poželenju
mesa in krvi. Se morda sramujemo, da bi jim
sledili, ker so šli pred nami? Ali naj bolj zardevamo zato, ker ne sledimo njim, ki bi jih morali
prekašati?« Smo preslabotni, da bi danes tako
govorili in tako tudi živeli? Poglejte, v čem je
naše odrešenje: v veri v Kristusa in zaupanju
vanj. Z resnično pokoro postanimo Jezusovi in
otroci njegove svete Cerkve – potem so nebesa
naša … Stopiti skozi vrata ozka vrata ne bo težko.

Nihče ne bi mogel biti
boljši duhovnik kot Marija.
Brez oklevanja bi lahko rekla:
»To je moje telo,« saj je vendar ona
Jezusu v resnici podarila
svoje lastno telo.
In vendar je Marija ostala
preprosta dekla Gospodova,
da se lahko vedno obračamo nanjo
kot na našo mater.
Ona je ena izmed nas in
mi smo vedno povezani z njo.

(mati Terezija)

Družina je nujna dobrina za ljudstva,
neobhodno potreben temelj družbe
in velik zaklad za zakonce
v vsem njihovem življenju.
Kot nenadomestljiva dobrina za otroke
mora biti sad ljubezni in
velikodušne predanosti staršev.

(Benedikt XVI.)

Tviti papeža Frančiška
Božje odpuščanje je močnejše
od vsakega greha.
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
www.zupnija-zagorje-trnje.org/

23. avgust
ROZA IZ LIME

Sv. Roza je zavetnica Latinske Amerike
in Filipinov. Rodila se je leta 1586 v Limi, v
španski družini, ki se je preselila v Peru.
Mladost je preživela ob težaškem delu, da
bi pomagala družini, ki se je znašla v gmotnih težavah. Bila je zelo lepa in je od nekega bogatega mladeniča dobila ženitno ponudbo, a ga je odločno zavrnila. Odločila se
je, da bo stopila v samostan sester tretjega
reda sv. Dominika po zgledu sv. Katarine
Sienske. Ker pa v Limi ni bilo samostana, se
je umaknila v skrivališče, zgrajeno za njo na
njenem vrtu. Bila je velika mistikinja in je
vedno živela spokorno življenje. Bila je
zgled popolnosti in duhovnega človeka. Bila
je v opomin času, v katerem je vladal materializem. Zbolela je in leta 1617 umrla.

SMEH JE POL ZDRAVJA
Ko je semeniški rektor dr. Janez
Oražem obhajal 60-letnico, so v semenišču pripravili priložnostno praznovanje. Sestre so pripravile veliko
torto in nanjo namesto svečk postavile 60 križcev. Ko so mu bogoslovci
prinesli torto, si jo je nekaj časa
ogledoval, potem pa rekel: »Ste mi
prinesli vojaški britof ali kaj?«

