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DUH PRIHAJA NA POMOČ NAŠI SLABOTNOSTI

Kakšen je sodobnik v primerjavi s človekom prejšnjega stoletja?
Prepotenten, iz dneva v dan bolj lahkomiseln, domišljav in nepotrpežljiv. To je le nekaj stvari, s katerimi se soočamo vsak dan in
zato so naši medsebojni odnosi zelo krhki, preveč pozunanjeni,
velikokrat nehumani in brez prave globine. V takšni utvari pa ne
moreš biti dolgo. Slej ko prej si moraš priznati, da nisi popoln, da ti
marsikaj manjka, da si iz dneva v dan manj človek in boš moral
nekaj narediti za svojo srečo in dobro počutje. Pred ljudmi že lahko hodiš z nasmejanim obrazom in se pretvarjaš, da je vse v najlepšem redu, samemu sebi pa ne moreš dolgo lagati, ker se boš
zelo hitro raztreščil v drobne delce, ki jih ne bo mogoče več sestaRekel je:
viti. Kaj torej narediti?
»Nikar,
da
pobiráje ljuljko
Apostol Pavel je s svojim nasvetom zelo kratek: "Duh prihaja na
ne
porujete
z njo
pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti!" Kdor hoče, lahko prejme pomoč. Ta pomoč prihaja od živega
morda tudi pšenice.
Boga in popolnega človeka, Jezusa Kristusa. On je obljubil, da bo
Pustite, naj oboje
poslal svojega Duha, ki nas bo poučil o vsem.
raste do žetve;
Kako lahko prejmemo tega Duha? Treba je sestopiti s prestola
in
ob času žetve
in se ponižati. Pred Bogom moraš postati majhen, priznati mu moporečem
žanjcem:
raš, da si slaboten, prositi ga moraš za pomoč. To pa ni sposoben
‘Poberite
najprej
ljuljko
človek, ki se čuti samozadostnega, ki meni, da nikogar ne potrebuje in je poln samega sebe.
in jo povežite v snope,
"Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti!" Takšna je bila Jezuda se sežge,
sova obljuba, da nas ne bo pustil kot sirote, ki ne vidijo pred seboj
pšenico pa spravite
prave prihodnosti. Menim, da nas vedno bolj obdaja neka brezizv mojo žitnico.‘«
hodnost, kot da ne vidimo pravih rešitev za človeštvo in za planet,
(Mt 13,29–30)
na katerem živimo. To se nam dogaja, ker smo sebe postavili v
središče. Kjer je človek v središču, tam niso najvišje na lestvici
kreposti, ampak goljufije, želja po moči, uničevanje človeka po človeku, sovraštvo, vojne in nasilje vseh
vrst in oblik. V družbi, ki je zavrgla Boga, ne more biti drugače, ker je osnovni princip tekmovanje, kdo bo
koga izpodrinil in se povzpel na vrh. Ko so gradili babilonski stolp, je bila podobna situacija: vsakdo je
želel biti na vrhu, zato so se skregali, se niso več poslušali in stolp se je podrl. Potem je minilo veliko stoletij, da je prišlo do novega Božjega posega, do izlitja Svetega Duha, ki je ljudi ponovno združil, da so se
razumeli med seboj, pa čeprav so govorili različne jezike. Kako je prišlo do prvih binkošti? Po molitvi, ko
so bili vsi zbrani v istem Duhu. Ko je apostol Pavel pisal Rimljanom, je imel pred seboj to vizijo izlitja Svetega Duha: "Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba moliti, toda sam Duh
posreduje za nas z neizrekljivi vzdihi." Zbrane v binkoštni dvorani je vodil Duh tudi pri molitvi, da so se
lahko zahvaljevali, slavili Boga in pravilno prosili za moč, ki so jo potrebovali pri oznanjevanju. Zato lahko
mirno trdimo, da se brez Boga ne zgodi nič pomembnega in pretresljivega za človeški rod. Ko nas on vodi, delamo prave korake, smo koristni drug drugemu in se počutimo kot bratje in sestre. Bogu hvala, da je tako.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
16. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
- KRIŠTOFOVA Trnje
23.7.
Sv.Brigita Švedska

Ponedeljek

24.7.

Sv. Krištof, mučenec

Torek

25.7.

Sv.Jakob Starejši, ap.

Sreda

26.7.

Sv. Joahim in Ana

Četrtek

7,30 +Jeromen in Olga Žužek, Juršče 25, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +i Šušteršič in Možina, Trnje 54, obletna
+Anton Kapelj, Klenik 23

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Brezje 15h Srečanje molivcev za misijone
Palčje

20h +Šajn in Pavlovič, Palčje 64, obletna

Juršče

17h +Antonija Šajn, Juršče 51, pogrebna

Parje

20h +Marija Penko, Parje 3, obletna
+Kristina Šajn, Parje 23, obletna

27.7. Juršče

19h +Antonija Šajn, Juršče 51, osmina

Sv.Gorazd, Kliment…

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
28.7.
20h +Lovrenc Česnik, Drskoveč 9, obletna
Zagorje
Sv. Viktor I., papež
+i Česnik, Zagorje 104, obletna
Sobota
29.7.
19,30 Spoved
Zagorje
Sv. Marta, Lazar.sest.
20h +Anton Volk, Knežak 94, obletna
+Ivanka, Karlo in vsi +i Žnidaršič, Drskovče 29
17. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
30.7. Trnje
Sv.Peter Krizolog,c.uč

7,30 +i starši Antonia in Alojz Česnik, Palčje 70, obl.
8,30 Molitev za duhovne poklice in svetost duhovnikov
9h +Ana Blažek, Trnje 31
+i starši in Marijan Smrdel, Trnje 12, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Krst Nuške Štavar
- KRATKA PRIPRAVA NA KRST bo v četrtek ob 17,30. Če še kdo želi v kratkem
krstiti, naj pride k tej pripravi.
- BLAGOSLOV VOZIL bo takoj po maši.
- DAROVE ZA MIVA – za vozila, ki jih naši misijonarji potrebujejo pri svojem apostolskem delu, lahko oddate v označeni nabiralnik. Naj nas pri tem spodbuja tudi
geslo, da za vsak srečno prevožen kilometer, darujemo cent za nova misijonska
vozila. Ob blagoslovu boste dobili nalepko MIVA in kartonček z molitvijo za srečno vožnjo.
- VSESLOVENSKO SREČANJE MOLIVCEV ZA MISIJONE bo danes na Brezjah: ob 15h molitvena ura za misijone, ob 16h pa sv.maša. Ker je letos 30letnica MIVE v Sloveniji, bo po maši še blagoslov treh novih misijonskih vozil MIVE in vozil vernikov. Kdor more, je lepo vabljen to nedeljo popoldne na Brezje!
- POGREB +Antonije Šajn, dolgoletne mežnarice na Jurščah, bo v torek, 25.7.
ob 17h na Jurščah.
- NAMESTO CVETJA ob smrti +Jožefa Čančula je družina Marinčič, Zagorje 94
darovala za župnijsko cerkev. Bog povrni, pokojnemu pa naj podeli večno srečo v
nebesih!

DO KDAJ? DO KOD? KOLIKO?
Sedaj, ko so učitelji in kateheti nekoliko na
dopustu, jih lahko malo podražimo. Otrok se pri
julijskih in avgustovskih nedeljskih mašah najde
bolj malo. Če že kakšnega vidiš, se te lahko
prime hudobna misel, če ni morda zašel. No, pa
si predstavljajte, da ste učitelj, vaši učenci pa nič
ne znajo. Ali pa, da ste katehet, pa vaših otrok
ne bo k bogoslužju, ki – za razliko od verouka –
nekaj POMENI in PREDSTAVLJA za kristjanovo
duhovno življenje. Verjetno se ne bi dobro počutili, kakor se ne počutijo dobro prenekateri kateheti. Morda bi bilo dobro, da rečemo, da jih boli.
Upam, da jih boli! Zato, ker te reči pač niso tako
preproste.
Bolj kot si sedaj predstavljamo, nam je lahko
v pomoč sejalec. Kateri že? Ja, tisti vendar, ki
nam je dve nedelji spregovoril o svojem Božjem
delu. O delu, ki ga tolikokrat ne razumemo. Mi bi
njivo drugače gnojili in prekopavali, vinograd na
drug način obrezovali in škropili, plevel populili,
da bi se pokazal sad našega truda, on pa … Sejalec nam je res nekoliko nerazumljiv. Ima čisto
drugačne, za nas zastarele metode. On zrnje

NA KRIŠTOFOVO NEDELJO
Cerkev na Slovenskem spet zaznamuje
misijonska akcija MIVA. Po župnijah je
tako blagoslov vozil in prostovoljna nabirka za misijonska vozila.
Evropska družba velja za nadpovprečno mobilno, kar posledično pomeni
tudi večji ekološki problem. V revnih
deželah juga pa bi večja mobilnost pomenila, da nekdo v primeru bolezni
pravočasno prispe v bolnišnico. Otroci
iz najbolj odročnih krajev lahko obiskujejo šolo. Nova vozila lajšajo pastoralno in razvojno sodelovanje ter zdravstveno oskrbo v Afriki, Aziji in Južni
Ameriki.
Pod okriljem Misijonskega središča
Slovenije deluje ustanova MIVA - Slovenija, ki je članica svetovne MIVE in
zbira denar za prevozna sredstva misi-

trosi. Z največjim veseljem seje po njivi, ne da bi
se menil, kam bo seme padlo. Med trnje, na kamen ali ob pot, ali pa na rodovitno zemljo, kamor
spada. On že ve, da je tako dobro, in če je seme
Božja beseda, sejalec pa Bog sam, potem ne
sme biti dvomov. Ali pa, ko nam je nedavno, v
nedeljo predstavil žetev. Ljulko bi potrgali že
zdavnaj, vem, pa nas Gospodar opozori, da bi
se lahko naredila škoda tudi na žitu. Kar počakajte! Ko bo pa žetev, bomo ločili dobro od slabega. Takrat bo hudo za plevel!
Sejalec naj bo vsak učitelj! Koliko bolj tisti, ki
uči svete stvari. Mar naj obupa? Mar naj zaradi
slabe letine naslednje leto nič več ne seje in sadi? Dobro ve, da bo lačen, če ne bo spet poskusil. Ne neha oznanjati, kljub temu da marsikatera
beseda in seme padeta na povsem gluha ušesa.
Na koncu tudi ves izkupiček ne bo stoteren, a
tudi če bo samo trideseteren, ni nič manj vreden.
Še bolj, ker je bilo verjetno truda še več, in če so
bili pogoji slabi, je še dobro, da je sploh kaj rodilo.
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/156/komentarji/14402/

jonarjev. Ti pri svojem poslanstvu
nujno potrebujejo motorizirana vozila,
ker je njihovo delo večinoma vezano na
območja, ki so precej oddaljena od urbanih in razvitih središč.
V akciji vozniki sodelujejo tako, da za
vsak srečno prevoženi kilometer darujejo cent oziroma en evro za tisoč kilometrov. Z blagoslovom vozil kličemo priprošnjo svetega Krištofa za blagoslov
in odgovornost na cestah. Tisti, ki se
odločijo za blagoslov avtomobila ali
dar, prejmejo spominsko podobico in
nalepko. Z akcijo MIVA vernike vabijo
k poživitvi solidarnosti s tistimi, ki jim
darovi za misijonska vozila posredno
lahko rešijo življenje ali vrnejo zdravje.
Vozila, ki jih uporabljajo misijonarji,
omogočajo njihov prevoz in prevoz šolo-

obveznih otrok v šolo, uporabljajo pa jih
tudi za prevoz gradbenega materiala za
vzdrževanje ali gradnjo cerkva, šol ali
dispanzerjev. MIVA vozila zagotavljajo
vsaj osnovno gibljivost v misijonskih deželah. Tako so tudi oddaljene vasi oskrbljene z najnujnejšim za življenje.

28. julij
VIKTOR I.

Po: http://radio.ognjisce.si/sl/120/aktualno/4900/

Gospod, daj mi trdno roko in budno oko.
Daj, da z svojim prevozom ne vznemirjam
miru med mojimi bližnjimi in ne zasejem
bolečine med svojimi brati. Prosim te, Gospod, tudi za tiste, ki so z menoj: obvaruj
jih smrti, ognja in nesreče. Pouči me, kako
naj koristim svoj avto za potrebe drugih.
Daj, da razumem, da zaradi nespoštovanja
predpisov ne smem žrtvovati življenja, ki je
tvoj dar, niti poškodovati ustvarjene lepote.
Pouči me, da z veseljem in ljubeznijo hodim po stezi mojega življenja, tako da ne
povzročam zla ter prispem na kraj večnega
odrešenja. Amen.
Po: Molitev za voznike (romar.com)

SMEH JE POL ZDRAVJA
BOG – Otroci v katoliški šoli jedo za
malico jabolka. Pri posodi z jabolki je
napis: »Vzemi samo eno. Bog te gleda.« Neki malček povabi otroke h košarici s čokolado in pravi: »Vzemite,
kolikor hočete! Bog gleda jabolka.«

Papež Viktor I. je eden najpomembnejših
mučencev-papežev v prvih krščanskih stoletjih. Bil je Afričan. Že v mladosti se je udomačil v Rimu in tam dokončal študije; nato je
sprejel cerkvene redove. Kot duhovnik se je
odlikoval v hitrem dojemanju, ostroumnosti,
čvrstem značaju in krepostnem življenju. Ko
je 189. leta umrl papež Elevterij, ga je ljudstvo in duhovščina enoglasno izvolila za najvišje cerkveno dostojanstvo. Sveti Viktor je
sijajno ustrezal izkazanemu mu dostojanstvu.
Krepko je vzel v roke krmilo cerkvene ladje,
vztrajno se bojeval zoper Kristusove sovražnike in s svetlim zgledom prednjačil vernikom. Umrl je okoli leta 199, in sicer mučeniške smrti ter je pokopan na Vatikanskem griču blizu apostola Petra.

Tviti papeža Frančiška
Kristjan ni nikoli naveličan
ali žalosten. Tisti, ki ljubi
Kristusa, je poln veselja in
veselje tudi izžareva.
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