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BOG JE SVET VKLENIL V NEPOSLUŠNOST,
DA BI VSEM IZKAZAL USMILJENJE

"Zakaj Bog dopusti, da so na svetu nemiri, sovraštvo, vojne
in številne naravne katastrofe. Če je Bog, to ne bi smel dopustiti!" Menim, da so utemeljeni razlogi za takšno govorjenje in dobro je, da nismo zadovoljni s krivicami, ki se nam godijo. Vendar je treba najti odgovor na vprašanje: "Zakaj Bog to dopušča?" Nas morda hoče uničiti, ali so v ozadju pedagoški razlogi,
da to dovoli? Kot kristjan sem lahko trdno prepričan, da se nam
naš odrešenik Jezus Kristus ni razodel zato, da bi nas pogubil,
ampak samo zato, da bi nas odrešil. Res pa je, da nas ne želi
Ona pa je prišla
rešiti s kakšno čarovniško palico. Bog se nam ne vsiljuje, amin padla predenj, govoreč:
pak čaka na naše sodelovanje.
Stari pregovor pravi: "Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal."
»Gospod, pomagaj mi!«
Mislim, da mnogi ta pregovor ne razumejo, ko mislijo, da ni treOdgovoril je: »Ni prav,
ba nič narediti, ker je dovolj, da čakamo na Božje delovanje. To
da bi se kruh vzel otrokom
je velika zmota, ki zavede mnoge. Bog noče delati namesto
in se vrgel psom.«
nas. Vsakdo naj naredi to, kar je sposoben narediti, Bog pa bo
Ona pa je rekla:
dodal tisto, kar bo manjkalo.
»Res je, Gospod,
Kako je apostol Pavel videl svoj poklic in Božje posege, kajti
iz pisma Rimljanom je razvidno, da mu njegovi rojaki, pravoa tudi psički jedo
verni Judje niso verjeli in je zato obelodanil razloge svojega mi- od drobtinic, ki padajo z misijonskega poslanstva. Takole jim je pisal: "Kolikor sem apostol
ze njihovih gospodarjev.«
za pogane, častno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim ljuboTedaj ji je Jezus rekel:
sumnost svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih."
»Žena,
velika je tvoja vera;
Pavlovi rojaki so živeli v nekem naivnem prepričanju, da so
zgôdi se ti, kakor želiš!«
nosilci resnice, ker jih je Bog izbral kot poseben narod in so jim
zato odprte vse poti do prave modrosti. Menili so, da jim to avIn njena hči je bila zdrava
tomatsko pripada že z Božjo izbiro. Pavel je po dolgem razmišod tiste ure.
ljanju in bivanju v puščavi spoznal, da je takšno prepričanje
(Mt 15,25–28)
zmotno. Res je, da je odrešenik najprej prišel za Jude, a ga niso prepoznali. Hkrati pa je Jezus odrešenik vsega človeštva. Zato se je Pavel obrnil na pogane, ki so mu
bolj prisluhnili kot njegovi rojaki. To je storil zavestno, ker je dobro vedel, da je tak Božji načrt. Svoje ravnanje je pojasnil s stavkom: "Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje."
Zavračanje Boga in odpad od njega ni neka novost, saj ima svoj začetek v padcu Adama in Eve ter se
s časom samo poglablja. Neposlušnost je torej normalen proces, ki je s strani Boga predviden, da tako
prideta bolj do izraza Božje usmiljenje in ljubezen. Apostola Pavla je sicer zelo bolelo obnašanje Judov,
ki Jezusa niso sprejeli in zato je bil pripravljen trpeti za svoj narod. V tem nam je dal konkreten zgled, kako je treba ravnati: naša molitev in žrtve niso nikoli zaman. Bog vse to vidi in sprejme kot čisti dar za
tiste, ki so sami nemočni in nesposobni živeti v skladu z Božjo postavo.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
20. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
20.8. Trnje
Sv.Bernard, opat,c.u.

7,30 +Antonija Šajn, Juršče 51, 30.dan
8,30 Češčenje SRT
9h V zahvalo Sv. Trojici za vse duhovnike,
redovnike in redovnice iz župnije N.N.

Zagorje 10,30 V čast sv.Heleni za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Večernice v čast sv. Heleni
Ponedeljek

21.8.

Sv. Pij X., papež

Torek

Trnje

19h V zahvalo Sveti Trojici, Ule

22.8. Sv.Trojica 18h V čast Sv. Trojici (g. Vid Premrl)
20h +Anton Česnik, Palčje 12, obletna
23.8.

Devica Marija Kraljica Palčje

Sreda

Sv.Roza iz Lime, red.

Četrtek

Zagorje

24.8. Juršče

7h V dober namen

19h +i Žužek in Ovidoni, Juršče 23, obletna

Sv. Jernej, apostol

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
25.8.
20h +Ivan in Miroslava Čeligoj, Zagorje 12, obletna
Sv.Ludvik IX. fr. kralj Zagorje
+Franiška in Maks Fatur in vsi +i Petrovi, Zagorje 21
Sobota
26.8. Romanje 10,30 V čast sv. Petru po namenih romarjev
Sv. Zeferin, papež

Palčje
21. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
27.8.

Sv. Monika, z.žena

17h V zahvalo in priprošnjo, Palčje 45 (g.Tone Ličan)
8,30 Češčenja SRT
9h +i Bergoč, Trnje 57
Za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Trnje

16h V čast Sv.Trojici za invalide, bolnike in starejše

- FATIMSKA MARIJA začenja danes svoje romanje po zagorski župniji. Radi jo
sprejmite v svoje družine. Povabite tudi svoje sosede in sorodnike, da jo skupaj
počastite, se ji izročajte in priporočajte za varstvo in njen blagoslov. Molite za
spreobrnjenje grešnikov, kar je Marija že pred 100 leti naročala ne le trem pastirčkom, ampak vsem ljudem. Z vdano in vztrajno molitvijo bomo izprosili veliko milosti zase, pa tudi za naše domače in župnijo. Prosimo jo, naj še naprej posreduje za našo domovino in ves svet, da bi živeli v miru in pravičnosti, v prijateljstvu
in ljubezni z vsemi ljudmi. – Prosti termini so še v Zagorju: jutri od 20h do 8h in v
soboto še vsi trije; v Drskovčah še v sredo od 8h do 14h; v Parjah še vsi, razen
zadnjega (v četrtek od 20h do 8h), na Šilentabru in Brdu še dva.
- MAŠO NA SV.TROJICI bo imel g. Vid Premrl v torek ob 18h. Vabljeni, kdor more!
- SESTANEK MŽ KARITAS bo Zagorju v četrtek ob 21h. Lepo vabljene vse sodelavke!
- Celodnevno ŽUPNIJSKO ROMANJE v soboto, 26.8. ob 6,30h iz Zagorja: pobiramo še v Drskovčah, Parjah, Palčju, (Jurščah?), Kleniku, in Trnju. Letos bomo
romamo na našo Koroško in sicer k sv. Petru na Kronski gori, ki je blizu Dravograda. Tam bomo imeli romarsko sv.mašo. Če bo lepo vreme bomo obiskali Šentanel, od koder se odpira pogled na Podjuno na avstrijski strani meje. Če to ne bo
dovoljevalo vreme, se bomo ustavili v Slovenj gradcu in si ogledali cerkev sv. Elizabete in Špitalsko cerkev ob njej ter se nekoliko sprehodili po mestu. Nato bomo
obiskali še božjepotno cerkev Matere Božje na Homcu, ki spada pod župni-

jo Šmartno pri Slovenj Gradcu. Tam bomo imeli litanije Matere Božje (če bo možno pete) in se potem vračali proti domu. – Na avtobusu je še 10 prostih mest, če
se želi še kdo prijaviti. Cena za prevoz bo odvisna od zasedenosti (pri polni zasedenosti cca 25.- €).
- SREČANJE INVALIDOV, STAREJŠIH IN BOLNIKOV v TRNJU bo prihodnjo
nedeljo ob 16h. Po ure prej bo možnost za sv.spoved. Po maši bomo nadaljevali
skupno druženje v Mežnariji. Lepo vabljeni k udeležbi, mlajši pa se ponudite starejšim, da jih pripeljete na to srečanje!
- ZAGORSKI BIRMANCI se pripravite na spraševanje za birmo. Ponovite in naučite se vsa vprašanja, ki so v knjigi, pa tudi molitve in učne obrazce. Jaz vas bom
spraševal v sredo, 6. septembra ob 18h v župnišču. Kdaj vas bo prodekan, pa
vam bom sporočil pozneje.

KAKO VELIKA PA JE TVOJA VERA?
V današnjem evangeliju občudujemo
izredno vero kananejske matere. Dosegla je ozdravljenje bolne hčerke in bila
deležna javne Jezusove pohvale. Čudimo se apostolom, da nobeden od njih ni
našel za ženo v stiski niti ene lepe besede. Nekoliko čudno in za naša ušesa
skoraj žaljivo zveni Jezusova primerjava s psi. Ko smo se načudili, obrnimo
pogled k današnjemu času, k sodobni
Kananejki.
Poročila se je pri tridesetih. Kazalo je,
da bo zakon ostal brez otrok. Da bi si
vsaj enega izprosila, sta z možem
enajstkrat peš romala na božjo pot. Potem se jima je na veliko veselje rodila
hči. Ko bi se ne, je pozneje ne enkrat
rekel mož.
Bila je zdrava, pridna in bistra. Odličnjakinja v šoli in pri verouku. V drugi
gimnaziji je nepričakovano stopila pred
starše in rekla: Ne verujem več. Če me
bosta silila, bom sicer hodila v cerkev,
toda samo zaradi vaju in samo do polnoletnosti.
Pri enaindvajsetih se je na univerzi
spoznala s študentom, ki je bil doma z
Bližnjega vzhoda. Odšla je za njim in se
poročila po tamkajšnjih obredih.

Vsako leto pride z otroki za nekaj dni
na obisk. Materi je že vnaprej dala vedeti: Da mi ne boš otrokom govorila o
Bogu ali jih vodila v cerkev! Pa da ti ne
pride na misel, da bi jih učila križati se!
Materi je hčerkino vedenje uganka in
bolečina hkrati, vendar ji tega ne kaže.
Skuša biti do nje dobra, spoštuje njene
odločitve in ničesar ji ne očita. Čeprav
trpi, ni zagrenjena, ne zapira se vase, ne
oblači se v črno. Vsako jutro gre k maši
in obhajilu, tri rožne vence na dan izmoli, petke preživlja ob kruhu in vodi.
Vse to daruje za hčerko in za njeno družino. Polna je vedre vere.
Ko so jo vprašali, če ji ni težko, ker je
Bog ne usliši, je rekla: Bog vsakogar
usliši. Ker je večji do nas, nam bo dal
več, kot ga prosimo in od njega pričakujemo. Presenečeni bomo, ko se bo to
zgodilo. Tudi jaz bom presenečena.
Kdaj in kako, pa ve samo on. … »Žena,
velika je tvoja vera!« lahko rečemo na
to, kajne? Pa tvoja vera in zaupanje?
Po: p. F. Cerarju

Pomisli, da je Bog tudi med lonci in
ponvami in da ti pomaga v notranjih
in zunanjih nalogah.

(Terezija Avilska)

Mož in žena, ki zavestno vabita Boga v
svojo ljubezensko zvezo, si zastavljata
naravna vprašanja: »Kako lahko prepoznava njegovo navzočnost med nama? Kje ga lahko vsakodnevno opažava v zakonskem življenju? Kako se lahko z njim srečava?«
Odgovor Cerkve je nenavadno konkreten in natančen. Cerkev pravi, da lahko
zakonca odkrijeta Kristusa, navzočega
v njuni neposredni bližini – v njuni zakonski zvezi oziroma v odnosu, ki ga
tvorita drug z drugim. Od trenutka
sklenitve zakonskega zakramenta se Jezus Kristus uteleša v zvezo, ki sta jo že
ustvarili ljubeči se osebi. V tej zvezi
ostane on za vselej navzoč, da bi lahko z
njegovo pomočjo zakonski par dozoreval do vse bolj pristne ljubezni.
Ksawery Knotz, Seks, kakršnega ne poznate

Gospod, hvala ti za ta počitniški dan.
Hvala, ker nas tudi v poletnih
nedeljskih bogoslužjih
hraniš s svojim telesom in Besedo.
Hvala ti za obljubo, ki jo danes govoriš Kananejski ženi:
»O žena, velika tvoja vera.
Zgodi naj se ti, kakor želiš!«
Hvala za dar vere
in modrost življenja po njej,
da boš morda tudi nam nekoč
rekel kakor tej ženi.
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah - A

SMEH JE POL ZDRAVJA
MOČNO BUČANJE – Skupina italijanskih turistov je pri znamenitih Niagarskih slapovih. Vodnik s težavo
vzbudi njihovo pozornost in si izbori
besedo: »Gospe in gospodje, če za
trenutek utihnete, boste lahko slišali to
mogočno bučanje slapov.«

24. avgust
SV. JERNEJ

Doma je bil iz galilejske Kane, kjer je
Jezus prvič storil čudež. Očetu je bilo ime
Tolmaj. V času, ko je hodil z Jezusom po
Palestini, ni povedal ali storil nič takega,
kar bi se evangelistom zdelo vredno zapisati. Po Gospodovem vstajenju ga srečamo z drugimi apostoli ob Genezareškem jezeru, kjer so lovili ribe, ko se jim
je prikazal Vstali. Izročilo govori, da je
Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, v raznih pokrajinah Male Azije,
Armenije in morda celo v Egiptu. Umrl naj
bi mučeniške smrti v armenskem glavnem
mestu Albanopolis: na ukaz kralja Astiaga
so mu živemu potegnili kožo s telesa, potem pa ga obglavili in križali.

Tviti papeža Frančiška
Usmiljenostt, potrpežljivost
in ljubeznivost so čudoviti
darovi. Če jih imate, jih radi
delite z drugimi.
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/

