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DOBER BOJ SEM IZBOJEVAL, TEK DOKONČAL,
VERO OHRANIL.

Verjetno smo že slišal mnogo izjav ljudi pred njihovim odhodom s tega sveta. Zadnje besede očeta ali matere so ko testament za njune otroke. Poslednjo željo je treba izpolniti in tako
ostati zvest rodu, ki mu pripadaš. Kakšne so navadno zadnje
želje oziroma slovo večine? Ne pretiravam, ko pravim, da mnogi
težko odhajajo s tega sveta. "Če bi še enkrat živel, bi svoje življenje zastavil drugače: prehitro je minilo, premalo sem storil
zase in še manj za druge. Žal mi je!" Tako se navadno poslavlja
človek, ki ni odkril, za kaj mu je Bog podaril številne talente, ki
so ostali neizkoriščeni. Slišal sem tudi izjavo moža srednjih let,
Cestninar pa je
ki je na smrtni postelji dejal: "Z veseljem odhajam. Za menoj ne
od
daleč
stal in še oči ni
bodo ostala velika dela. Tisto malo, kar sem v življenju naredil,
pa sem naredil z veseljem in z ljubeznijo. Rad sem imel vse, s hotel povzdigniti proti nebu,
katerimi sem živel, zato ne odhajam zagrenjen. Upam, da me
ampak se je trkal na prsi
bodo ohranili v lepem spominu!" Tako se poslavlja oseba, ki je
in govoril: »Bog, bodi
vedela, zakaj je na svetu in je bila drugim luč ter smerokaz ob
milostljiv
meni grešniku!«
poti, da so lahko varneje hodili.
Povem
vam:
"Jaz se že darujem in prišel je čas mojega odhoda. Dober boj
»Ta
je
šel
opravičen
sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil!" je pisal apostol Pavel
svojemu prijatelju Timoteju iz rimskega hišnega pripora. Ni se
na svoj dom, oni pa ne;
pritoževal nad krivicami, ki so se mu dogajale, ni preklinjal tistih,
zakaj vsak,
ki so mu odvzeli svobodo, ampak je odpustil in z velikim notrakdor se povišuje,
njim mirom čakal na svoj zemeljski konec.
bo ponižan in,
Kako je začel svoje poslovilno pisanje? "Jaz se že darujem!"
kdor
se ponižuje,
Stavek je zelo pomenljiv, ker razkriva njegovo življenje: evangebo
povišan.«
lij ga je tako prevzel, da je postal način njegovega življenja.
Njegova misijonska potovanja razkrivajo človeka, ki je ves gorel
(Lk 18,13–14)
za Kristusov nauk in se ni bal spopadati s svojimi sogovorniki,
pa čeprav je s tem velikokrat postavil svoje življenje na kocko. Takšen je novi človek: duhovni svet ga tako prevzame, da pozabi na logiko tega sveta in na sistem, ki ga vodijo policija, vojska in številne drugi
organi prisile. Vse to je postransko, zato Pavel z veseljem zapiše: "Jaz se že darujem!"
V čem je smisel tega njegovega darovanja? Da ga številni uspehi niso uspavali in da je kljub mnogim
oviram ohranil vero. Naše telo iz dneva v dan bolj pripada, da so mnogi na koncu svojega življenja že
naveličani gledati posušeno kožo in suhe kosti. Hkrati pa je tak okostnjak še vedno zelo jasen in prodoren v svojih mislih in duhovnem poletu. Telo se mora na koncu podrediti duhovni naravi, ki čuti bližino
večnosti in vsestranske polnosti življenja. Zato je v starosti vera vedno bolj odločilna. Tisti, ki gleda na
svojo prihodnost z vero in hrepenenje po Bogu, je pomirjen in njegov zemeljski konec je že predokus raja. Splača se potruditi, da bo tudi naš konec podoben veliki hvalnici Bogu: "Dober boj sem dobojeval, tek
dokončal, vero ohranil. Hvala ti, dobri Bog!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
30. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
- MISIJONSKA Trnje
23.10.
Sv. Janez Kapistran

7,30 +i Pavlovič, Palčje 41/a, obletna
8,30 Rožni venec za misijone
9h +Angela Ženko, Trnje 39, dar. Cilka
+Lovrenc in Ivana Bergoč, Klenik 59, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Molitvena ura z rožnim vencem za misijone

Ponedeljek 24.10. Palčje

18,30 V dober namen

Sv. Anton M. Claret

Torek

25.10. Klenik

18,30 +Anton Kernel, Klenik 11, osmina

Sv.Krizant in Darija,m.

Sreda

26.10. Zagorje 18,30 +Janez Česnik, Zagorje 62, obletna

Sv.Lucijan in Marcijan

Četrtek

27.10. Juršče

17h V dober namen

Sv. Sabina Avilska, m.

Petek

Zagorje 18,30 Molitvena ura za duhovne poklice
28.10. Zagorje 17,30 +Marjo Česnik, Zagorje 104, 30. dan

Sv.Simon in Juda, ap.

Sobota

29.10. Parje

Sv.Mihael Rua, duhov.

15h Zlata poroka Rebec, Parje 24

8,30 Češčenje SRT
31. NEDELJA Trnje
9h +i Kristan, Trnje 71
MED LETOM Trnje
+Janez in Marija Penko in +i starši Abram, Trnje 37
- ŽEGNANJSKA
30.10. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
13h Odhod avtobusa iz Zagorja
Sv.Marcel, mučenec

Zagorje 15h Rožni venec
- MISIJONSKA NEDELJA je danes. Spodbuja nas, da smo ne le danes, ampak
vse leto povezani po molitvi z misijonarji. Današnja miloščina gre za misijone.
Hvala vam za vaš dar za misijone!
- VARUHI SPOMINA VABIMO: Na predvečer pogreba prvih žrtev Hude jame na
Dobravo je prav, da se vsi ljudje dobre volje zberemo k molitvi za žrtve vojnega in
povojnega zla. Vabimo vas, da se v ta namen udeležite molitve na Jurščah v kulturnem domu, v sredo , 26. 10. ob 18. uri. Poleg molitve bomo prebirali spomine
in zapise žrtev. Skupna molitev je dragocena za žive in mrtve!
- SREČANJE ČLANOV ŽUPNIJSKIH GOSPODARSKIH SVETOV V VIPAVI:
Gospod škof dr.Jurij Bizjak vabi vse člane župnijskih gospodarskih svetov na
srečanje, ki bo v soboto, 29.10. s pričetkom ob 9h dopoldne v Škofijski gimnaziji v
Vipavi. Na srečanju bo pogovor o gospodarskih vprašanjih in delu članov ŽGS. Prijavite se še danes ali najpozneje do srede župniku, da lahko sporoči, koliko
nas pride na srečanje.
- PRIHODNJA NEDELJA JE ŽEGNANJSKA. Obhajajo jo tiste župnije, ki ne poznajo točnega datuma posvetitve svojih cerkva.
- DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE bo prihodnjo nedeljo popoldne. Do včeraj se vas je prijavilo 17 oseb. Če se še kdo namerava prijaviti, naj to stori takoj,
da bom vedel naročiti avtobus za 20 oseb ali za 35.

- ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA organizira med jesenskimi počitnicami 2. novembra 2016 delavnice za osnovnošolce 7., 8. in 9. razreda. Program in prijavnica sta objavljeni na spletni strani šole www.sgv.si. Lepo vabljeni.
- SKAM (Skupnost katoliške mladine) vabi mlade na 39. Evropsko srečanje
mladih, ki bo v Rigi (Latvija) od 26.12.2016 do 2.1.2017. Namenjeno je mladim od
16 do 35 let. Prijave sprejemajo do 28.11.2016 na Društvu SKAM, Jurčičev trg 2,
Ljubljana. Cena romanja je 209 €. – Več informacij in prijavnico dobite na
www.skam.si/esm.

PONIŽNO ZAUPAJMO V BOGA, NE VASE
Celo dobra dejanja ali sposobnosti so lahko ovira za srečanje z Bogom, če postanejo vzrok za bahanje ali napuh. Tudi farizeju v evangeliju je bila navezanost na njegova dobra dejanja ovira za srečanje z Bogom. Ko je prišel v tempelj, se je »bahal«
z njimi. Tako je bil zaverovan vanje, da je
pozabil na dve temeljni kreposti: ljubezen
in ponižnost.
Farizejevo obnašanje je napačno, ker v
svojem »obrekovanju« cestninarja in grešnikov zanemarja prvo in najvažnejšo zapoved – ljubezen do Boga in do bližnjega.
Poleg tega se je cestninar želel spreobrniti
in je za to prosil Boga, farizej pa je hotel,
naj se spreobrnejo »drugi ljudje«, ki so
grešniki. Brez ponižnosti je molitev poudarjanje »jaza«, ne Boga; je zaupanje vase,
v svoje sposobnosti in zasluge, ne pa v
Boga in v njegovo usmiljenje. Potem se
lahko hitro spremeni v napuh in zagledanost vase, ki kaj kmalu rodi podcenjevanje
drugih, kakor se je zgodilo v evangeljski

priliki. Tako farizej kot današnji novodobniki ne potrebujejo odrešenja in za Boga ni
več prostora. Zato veljajo besede: »Vsak,
kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se
ponižuje, bo povišan.«
Vprašanje pa je, ali je bil farizej res tako
pravičen, kakor se je bahal. Kristus je namreč priliko namenil predvsem ljudem,
»ki so bili prepričani, da so pravični in so
zaničevali druge«. Se pravi, neiskrenim, ki
trdijo, da nimajo greha. Cestninar je bil
vsaj iskren. Njegovo življenje ni bilo idealno in nam ga evangelij ne daje za vzor.
Vendar se mož zaveda svoje grešnosti in
zaupa v Boga, v njegovo pravičnost, v
njegovo ljubezen in usmiljenje. Odreši ga
vera in zaupanje v Boga. Nima ničesar, s
čimer bi se ponašal, zanese se le na Božjo
milost in usmiljenje. To pa je očitno zanesljivejše od bahanja s človeško pravičnostjo, saj je cestninar »šel opravičen domov,
oni pa ne«.

Slovenija ima (po podatkih Misijonske družbe
Slovenije) več kot sedemdeset misijonarjev, ki
delujejo po vsem svetu. Njihovo delo je različno,
saj zaobjema tako pastoralno delo kakor socialno pomoč ljudem. Misijonarji in misijonarke gradijo cerkve, šole, dispanzerje, ceste … Ob tem
pa se tudi aktivno ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi
v šolah, zdravstvenih centrih … Dobrote ni nikoli
preveč in dela nikoli ne zmanjka. Ne spomnimo
se nanje le na misijonsko nedeljo – podpremo jih

lahko vsak dan v letu: finančno in materialno, pa
tudi z iskreno molitvijo zanje. Za najbolj pogumne, ki čutijo klic v sebi, pa zagotovo velja povabilo, da se jim pridružijo v misijonskih deželah.
Gospod, ozri se na svoje misijonarje: duhovnike, redovnike in laike, ki so vse zapustili,da bi
svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo ljubezen.
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, zavetje
v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir, varnost pred

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

padci. Varuj jih v težkih trenutkih. Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca, ovenčaj njihovo delo
z duhovnimi uspehi.
Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih
dobrin, ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš. Tvoje božansko obličje na križu jih
spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru. Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti. Daj jim luči
in moči, da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje
blagoslovljeno ime in da ti bodo mogli sredi vedno
večjega števila tvojih sinov in hčera peti pesem
zahvale, odrešenja in slave. Amen.

25. oktober
KRIZANT IN DARIJA

Povzeto po: www.missio.si/misijonarji

S. MARJETA ZANJKOVIČ – MADAGASKAR – 29.9.2016
Pozdravljeni misijonarji za kulisami!
Mesec oktober nas vse, misijonarje na
fronti in vas za kulisami spominja, da
smo vsi Jezusovi oznanjevalci njegove
ljubezni in usmiljenja! Skupaj si prizadevamo, da bi bilo manj revščine in
več nasmeha na obrazih revnih in zapostavljenih, predvsem otrok.
Mesec oktober nas bo še na poseben
način združil v molitvi in nas opogumil, da bomo z večjo ljubeznijo ostali
zvesti poslanstvu, ki nam ga je zaupal
On, prvi Misijonar! Vsem prisrčen

pozdrav in hvala za sodelovanje.
s. Marjeta
SMEH JE POL ZDRAVJA

DVA DUHOVNIKA, eden je bil zelo suh, drugi
pa zelo debel, sta se na račun njunega zunanjega videza pogosto zbadala. Ob neki priložnosti
debeli župnik reče suhemu prijatelju: »Kdor te vidi, najprej pomisli na to, da pri nas vlada huda lakota.« »In ko vidi tebe, si reče, da si zanjo kriv
ti,« mu ne ostane dolžan suhi.
PRIJATELJA, ŽUPNIKA na kmetih, se pogovarjata o škodi, ki jo je povzročilo neurje s točo.
Prvi, ki je imel malo zemlje, je tarnal zaradi velikanske škode, ki jo je utrpel. »Sam si kriv,« mu
pravi drugi, »zakaj pa nisi razpel dežnika!«

Oba sta rimska mučenca iz 3. ali 4. stoletja.
Krizant je bil sin poganskih staršev. Rad je
bral in tako dobil v roke tudi evangelij; skrivaj se je dal krstiti. Ko je oče to izvedel, ga
je vrgel v ječo, da bi umrl od lakote. Toda
Krizant je ostal telesno močan, duhovno pa
prav tako odločen kakor prej. Oče mu je zato izbral za nevesto Darijo, svečenico boginje Veste, ki naj bi ga napeljala nazaj k poganskim bogovom. Zgodilo pa se je prav
nasprotno. Krizant je spreobrnil Darijo v krščansko vero. Poročila sta se, med sabo pa
sta sklenila zaobljubo devištva. Ker sta skupaj spreobračala ljudi h krščanstvu, je cesarska oblast sklenila, da morata umreti
mučeniške smrti. Živa so ju vrgli v jamo, to
pa zasuli s peskom in kamenjem.

Tviti papeža Frančiška
Križ ne predstavlja poraza
ali neuspeha. Razkriva nam
Ljubezen, ki premaga vsako
zlo in greh.
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