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Leto XV., 28 (788)

JEZUS JE IZBRISAL ZADOLŽNICO,
KI SE JE GLASILA PROTI NAM

Vsak rod je povzetek preteklosti in sedanjosti, zato je njegova prihodnost vedno pogojena in velikokrat tudi obremenjujoča. Preteklost namreč ni bila vedno sijajna, zato je določeno
breme in stigme treba sprejeti kot del življenjske zgodbe svojega roda ter s tem živeti. Nihče namreč ne začne iz nič in je
zato že od rojstva pogojen. Zato se ne smemo čuditi, da so
mnogi posamezniki tudi zaradi določenega moralnega bremena pobegnili kam daleč, da bi se tako skrili in izbrisali preteklost. Kljub temu neka pogojenost vedno ostane, ker je podedovana od Adama naprej. Naša nepopolnost in grešnost imata
globoke korenine, zato je potrebna prenova temeljev našega
In jaz vam pravim:
življenja, da se potem tega znebimo.
»Prosíte
in se vam bo dalo;
Ko je apostol Pavel o tem razmišljal je prišel do ugotovitve,
iščite
in boste našli;
da smo bili s krstom pokopani skupaj s Kristusom in v njem
trkajte
in
se vam bo odprsmo tudi obujeni. To svojo izkušnjo je delil s kristjani iz mesta
Kolose: "Bog nam je odpustil vse grehe in izbrisal zadolžnico,
lo. Zakaj vsak,
ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz
kdor prosi, prejme;
naše srede in pribil na križ." Jezus je prišel kot naš odrešenik,
in kdor išče, najde;
da bi prevzel nase naš dolg in nam tako odprl drugačno prihoin kdor trka,
dnost. Tako se je izpolnila obljuba, ki jo je Bog sklenil po prse mu bo odprlo.
vem grehu, ko sta Adam in Eva morala zapustiti raj. Takrat je
(Lk 11,9–10)
kači, hudemu duhu zagrozil: "Sovraštvo bom naredil med teboj
in ženo ter med tvojim in njenim zarodom. On bo strl tvojo glavo, ti pa boš ranila njegovo pe-to."
V čem je podedovani Adamov greh? Da je v človeku napuh in hoče biti več kot mu to omogoča
njegova narava. Nočemo biti ustvarjena bitja, ampak mali bogovi. Zato se je moral Jezus ponižati.
Ko je sprejel našo človeško naravo, je z njo sprejel tudi našo krhkost in ranljivost. On sicer ni naredil
nobenega greha, a je bil vendar izpostavljen različnim skušnjavam. Pred svojim javnim delovanjem
se je za štirideset dni umaknil v puščavo, da bi razmislil o načinu, kako bo stopil med ljudi in jim
oznanjal veselo novico o odrešenju. Hudi duh ga je takrat skušal in mu vsiljeval svojo metodo: bodi
vsemogočen, izkaži se s čudeži, pokaži, da imaš oblast! Vse to je Jezus pokazal, vendar na tak način, da je od posameznika zahteval, naj s svojo vero pokaže, da je v ozadju vseh izrednih znamenj
Bog, ne pa človekova krhka narava. Zato je apostol Pavel pravilno razumel svoje spreobrnjenje, ko
Kološanom piše: »Bog nam je odpustil vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami
glasila proti nam." Ko s krstom, ki je maziljenje v Svetem Duhu, postanemo člani Cerkve, je Adamova krivda odpravljena. Jezus nam s tem dejanjem in drugimi zakramenti, ki jih prejmemo, odpira prihodnost, ki vodi v večno življenje.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
17. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
24.7. Trnje
Sv. Krištof, mučenec

Ponedeljek

7,30 +Milan, Ljudmila in Nelka Šajn, Juršče 39, obl.
8,30 Češčenje SRT
9h +Ana Blažek

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Trnje
25.7. Palčje

15h Krst: Tina Vidojevć
20h +Janez in Karolina Kovačič in Ivanka Mikuž, Pal. 48

Sv,Jakob Starejši, ap.

Torek

26.7. Klenik

20h +Marija Hreščak, Klenik, dar. Marija Vrh, Kanada

Sv. Joahim in Ana

Sreda

27.7. Zagorje

Sv. Gorazd, Kliment…

Četrtek

28.7. Juršče

7h +Tomaž Štrancar, dar. Marinka
19h +Ana Zadel, Juršče 52, 1. obletnica

Sv. Viktor I., papež

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
29.7. Zagorje 20h +Emil Čeligoj, Zagorje 12, obletna
Sv. Marta, s.p. žena
+i Česnik, Zagorje 104, obletna
Sobota
30.7. Zagorje 19,30 Spoved
Sv. Peter Krizolog, š.
20h +Franc in Marija Možina, Drskovče 7, obletna
18. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
31.7. Trnje
Sv. Igancij Lojolski

7,30 +Antonija in Alojz Česnik, Palčje 70, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Anton Žakelj in +i starši Matičič, Trnje 84, oblet.
Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
- BLAGOSLOV VOZIL bo takoj sedaj po maši. Dobili boste tudi nalepke sv. Krištofa in kartonček z molitvijo za srečno vožnjo. Naj nas Bog na priprošnjo sv. Krištofa in Božje Matere Marije varuje na vseh zemeljskih poteh. Vabim vas tudi, da
se pridružimo akciji MIVA in s hvaležnostjo za vse srečno prevožene kilometre
namenimo svoj dar za misijonska vozila. Bog vam povrni za vsak vaš dar!
- SREČANJE MOLIVCEV ZA MISIJONE naše škofije bo prihodnjo nedeljo 31.7.
ob 16h v Sežani. Tam bo najprej molitvena ura za misijone in nato somaševanje,
ki ga bo vodil g. Pavel Bajec, misijonar na Slonokoščeni obali. Udeležilo se ga bo
več dosedanjih misijonark in misijonarjev. Lepo vabljeni k udeležbi!
- POROČILO z izredne seje ŽPS Trnje, ki je bila sklicana za pripravo na sprejem
Fatimske Marije Romarice, 4. avgusta 2016:
Fatimsko Marijo pripelje kombi ob 9. uri pred cerkev, kjer bomo zbrani vsi verniki, župnik in strežniki. Štirje fantje ali možje jo bodo v sprevodu nesli v cerkev.
Mariji v čast zaigrajo najprej harmonikarji fatimsko pesem Trinajstega maja, nato
jo vsi skupaj s pevci zapojemo - vse kitice. Med tem župnik pokadi Marijin kip. Po
pesmi sledi molitev ''Pozdravljena kraljica'' in odhod v cerkev. Za križem in
dvema svečama gredo otroci, ki trosijo cvetje, sledijo družine z majhnimi otroci,
pevci, Marijin kip ter člani ŽPS in ostali verniki.
Kip se postavi na pripravljen prostor, pevci pa zapojejo pesem Ti o Marija. Sledi
pozdrav otrok - dveh deklic in dečka, člana ŽPS in župnika. Nato župnik izpostavi Najsvetejše in zapojejo se litanije Matere Božje.

Sledi mimohod vernikov do Marije, ki jo lahko pozdravijo bodisi z dotikom roke
bodisi s priklonom. V bližini kipa bo košarica, v katero boste lahko oddali svoje
prošnje in zahvale, ki jih boste pripravili in napisali že doma. - Nekje blizu Marije
bo tudi nabiralnik za prostovoljne darove za kritje stroškov obiska.
Sledi Molitev za posvetitev župnije, katero zmoli župnik.
Po koncu sprejema, pa do maše ob 15. uri bomo zagotovili prisotnost pri Mariji in
sicer do 11. ure Marta z otroci, od 11h do 12h Bruna in Ester, od 12h do 13h Eva
in mladi, od 13h do 14h Mejak in Stane, od 14h do 15h Sonja in Bojana. V tem
času se priporoča molitev rožnega venca ter tiha molitev. Vsi verniki pa ste povabljeni, da pridete med dnevom ob kateri koli uri vam je mogoče. Kdor bo
zadržan v času, ko bo Marija prisotna v naši župniji, je povabljen, da jo obišče in
počasti v sosednjih župnijah. V Zagorju bo v vseh nočnih urah od srede 3.8. od
20h do jutranjih ur (8h) 4.8. – Zelo VABIMO OTROKE, da se udeležijo sprejema
in tudi po njem molitve ob Mariji romarici. Naj jim ne bo žal časa, ki ji ga bodo posvetili.
Pomnimo: MARIJA SE JE PRIKAZALA OTROKOM IN JIH POVABILA K MOLITVI ROŽNEGA VENCA IN ŽRTVAM ZA SPREOBRNJENJE GREŠNIKOV!!!
Ob 15. uri bo maša, kjer vsi verniki molimo Molitev za posvetitev župnije. Slovo
Fatimske Marije bo ob 16. uri. Za obisk Marije se zahvali članica ŽPS, ki bo tudi
povabila vse vernike, posebej še ostarele in bolnike, da se udeležijo po maši srečanja v mežnariji. Nato župnik izreče besede v slovo ter pevci zapojejo Zahvalno
pesem in ob prenosu Marije v kombi še eno pesem.
- SREČANJE INVALIDOV, BOLNIH IN OSTARELIH bo letos prav na dan obiska
Fatimske Marije romarice ob 15h. Omogočite jim, da se bodo lahko udeležili srečanja z Fatimsko Marijo romarico in tudi medsebojnega srečanja po maši. Zanje
in za ostale častilce Fatimske Marije bo ta dan od 14,30 dalje na razpolago tudi
en tuj spovednik.
- NOVE »ZVONOVE« vam bodo razdelili ob izhodu. Prinašajo nam veliko spodbud za poglobljeno srečanje s fatimskim kipom Marije romarice, ki nas bo obiskal
naslednji teden. Vzemite si ta list in ga temeljito preberite.
- DOMAČE CVETJE za okrasitev cerkve ob obisku MARIJE ROMARICE prosijo
krasilke, da ga prinesete v cerkev v Trnju v torek, 2.8. med 18h in 19,30 uro. Že
vnaprej se vam zahvaljujejo zanj!

H KAKŠNEMU BOGU MOLIM?
Med težavami, s katerimi se ljudje kar pogosto zatečejo k duhovniku, so prav težave z
molitvijo. Radi bi molili zbrano, pa jim to ne uspe. Zmanjka jim časa za molitev. Nekaterim je nerodno, češ da nikoli ne molijo s svojimi besedami, ampak uporabljajo le molitvene obrazce. Tudi meni molitev predstavlja težavo, saj večkrat ne zmorem zbrano
moliti ali pa si ne vzamem dovolj časa zanjo. Celo veliki svetniki so poznali krizo molitve, ko na primer v molitvi niso občutili Božje navzočnosti, ampak eno samo »puščavo«
ali »noč duha«. Tudi Jezusovi učenci so imeli težave z molitvijo, saj so ga prosili: »Gospod, nauči nas moliti« (Lk 11,1). Kolikokrat je ta iskrena prošnja tudi naša prošnja, ko
se znajdemo v težavah pri molitvi.
Na prošnjo učencev, naj jih nauči moliti, jih Jezus nauči očenaš. Tega tudi mi pogosto
molimo, čeprav v obliki, ki je zapisana v Matejevem evangeliju. Jezus začne ''učno uro''

o molitvi s ključno besedo Oče – Abba.
Svetopisemski strokovnjaki pravijo, da to
aramejsko besedo prevajamo z ljubkovalnim izrazom »očka, ati …«. Kristus molitev
začenja domače in prisrčno ter nas tako s
prvo besedo usmeri k podobi Boga, ki sloni
na temeljni človeški izkušnji, na zaupanju,
ki ga ima otrok do očeta, do svojih staršev.
Zaupni naziv oče, očka naj opredeljuje tudi
našo molitveno držo. Šele ko imamo občutek, da smo popolnoma varni, v naročju nekoga, ki nas zares sprejema in nudi varnost,
lahko začnemo moliti.
Ko duhovni pisatelj Henry Nouwen govori o težavah pri molitvi, poudari, da se moramo na začetku molitve vedno vprašati:
»Kakšen je Bog h kateremu molim?« Da je
Bog kakor oče, je odlična priprava za našo
molitev, ki nas bo varovala tudi pred raztresenostjo. Zato si pred molitvijo recimo:
»Pogovarjal se bom z Očetom.« Oče da
otrokom to, kar je dobro. V zavesti, da je
Bog naš oče, verujemo, da nam bo naklonil
to, kar je za nas dobro.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Dobri Bog, Ti nam podarjaš življenje.
Ko sedimo za volanom, nam daj mirno
roko in budno oko, da zaradi nas ne bo
nihče prišel v nevarnost ali nesrečo.
Varuj mene in vse, ki so nam zaupani,
pred nesrečami in poškodbami. Varuj
nas pred prehitro vožnjo in nepozornostjo,da bi spregledali druge in lepoto narave.Napolni nas z odgovornostjo, da
bomo pametno vozili, da se bomo z vseh
poti varno vrnili domov in nekoč dosegli
večni cilj, pravo srečo v Tebi.

SMEH JE POL ZDRAVJA
UČITELJ – »Kaj bo pa vaš sin, ko bo
velik?« – »Upamo, da bo učitelj.« – »Pa
kaže kakšne pedagoške sposobnosti?«
– »Tega ne vemo. Ima pa veliko veselje
do počitnic.«

25. julij
JAKOB STAREJŠI

Naziv Starejši je dobil, da bi ga razlikovali
od Jakoba Mlajšega, Jezusovega sorodnika. Živel je v 1. stoletju. Sprva je bil učenec
Janeza Krstnika, po Jezusovem krstu pa je
hodil za Jezusom. Bil je navzoč pri vseh
pomembnih dogodkih Jezusovega javnega
delovanja. Bil je tudi priča Jezusovega
spremenjenja na gori Tabor, kakor tudi njegove agonije v vrtu Getsemani. Po binkoštih
je postal v očeh Heroda Agripe nevaren
nasprotnik, ker je oznanjal Kristusovo vstajenje. Hotel ga je prijeti in ubiti skupaj s Petrom, ki ga je Herod tudi imel za nevarnega
nasprotnika. Umrl je preboden z mečem in
tako je šel prvi od apostolov v mučeniško
smrt.

Tviti papeža Frančiška
Včasih nas teža naših grehov žalosti. Naj nam to ne
vzame poguma. Kristus je
pršel, da to breme sprejme
nase in nam podari mir.
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