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PO ENEM ČLOVEKU JE PRIŠEL NA SVET GREH
IN PO GREHU SMRT

Ko se otrok rodi, zajoče. Svet v katerega prihaja je zanj tuj, kar
bo iz dneva v dan vedno bolj občutil. Ko se je Adam uprl Bogu, je
nastopil tako močan razdor med Božjim in človeškim, da je čutiti
posledice povsod, v celotnem vesolju. Potresi, bruhanje vulkanov, divjanje orkanov niso posledica človekovih dejanj, ampak
splošne nepopolnosti, ko je bil prekinjen osnovni red. Tisti, ki ne
veruje, se bo skliceval na usodo, proti kateri ne moremo ničesar
narediti. Delno to drži. Ko pa se zavemo, da je v ozadju greh in
Ne bojte se jih torej!
prekletstvo zla, se nam vse prikaže v novi luči: če vemo, kaj je
Nič
ni namreč prikritega,
vzrok za sedanje stanje, lahko vidimo tudi rešitev. Ta rešitev je
kar
bi se ne razodelo,
prišla k nam v konkretni osebi, novem Adamu, ki je prišel k nam
in skritega,
kot Bog in popoln človek, da ponovno vzpostavi prvotni red. Kako se
lotiti sanacije našega planeta in človeške družbe?
kar bi se ne zvedelo.
Z varovanjem okolja in vzpostavljanjem pravih klimatskih razKar vam pravim v temi,
mer se ukvarjajo številne agencije, ki so bolj ali manj uspešne.
povejte pri belem dnevu;
Analize so dobre, zatakne pa se navadno pri izvedbi posameznih
in kar slišite na uho,
programov. Problem je v nepripravljenosti na popuščanje in
oznanjajte
na strehah!
odpoved določenim privilegijem. To pa pomeni, da bo treba
Ne
bojte
se tistih,
spremeniti taktiko dela. Ne moremo reševati zadev, ki so pogojeki umorijo telo,
ne s stvarmi, ki jih je treba najprej rešiti. Treba se je osredotočiti
na korenine, od koder slab sok pogojuje krhko rast. To pomeni, duše pa ne morejo umoriti;
da je treba začeti pri sebi, se soočati z osebnim grehom in različbojte se marveč tistega,
nimi oblikami smrti.
ki more dušo in telo
Pavel nam v pismu Rimljanom jasno piše o prvem grehu in
v pekel pogubiti.
njegovih posledicah, hkrati pa nam nakaže rešitev: "Greh je bil na
(Mt 10,26–28)
svetu preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva,
če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala
tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam ... Če
so zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, in
to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa." Kot si stojita nasproti stari Adam in Jezus Kristus, tako si
stojita nasproti greh in milost. Bog pa je tisti, ki je sposoben narediti spravo, uničiti greh in človeku odpreti
novo prihodnost. "Kako se to lahko zgodi?" se sprašuje tisti, ki bi rad odmrl grehu in zaživel novo življenje?
Tako v stari kot novi zavezi je jasno rečeno, da se nič ne zgodi avtomatsko. Človek ni programiran robot, ampak svobodno bitje, ki se odloča med dvema skrajnostima: med grehom in krepostjo, med zvito
kačo in Bogom, med vztrajanjem v zlu in spreobrnjenjem. Prvi korak moram narediti sam in dovoliti, da
se mi Bog lahko približa, postane moj sopotnik in celo vodič, če mu seveda to dovolim. Takšen je pač
Božji red, kajti on želi našega sodelovanja in pripravljenost pri dograjevanju Božjega kraljestva, ki je že
med nami. Zato pogum: Bog čaka na moj odgovor, kot je čakal angel Gabrijel na Marijin odgovor. Ona je
ponižno odgovorila: "Glej, dekla sem Gospodova, naj se zgodi po tvoji besedi!" Kakšen pa je moj odgovor?
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
12. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
25.6. Trnje
Sv.Vilijem iz Vercellija

7,30 +i Makucovi, Juršče 17, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Avčin, Trnje 10, obletna
+Goran Penko, Trnje 89, obletna

Dan državnosti Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Ponedeljek 26.6.
Palčje
20h +Stanislav Česnik, Palčje 39, obletna
Sv.Janez in Pavel,

Torek

27.6.

Sv. Ema Krška, kneg.

Sreda

28.6.

Sv.Irenej Lyonski,muč

Četrtek

30.6.

1.mučenci rim. Cerkve

Sobota

Zagorje

29.6. Trnje

Sv.Peter in Pavel

Petek

Klenik

1.7.

Sv. Estera, svetop.ž.

20h +Anton in Jože Polh, Klenik 39, obletna

7h +Franc Širca, Postojna
9h V čast Svetogorski Materi Božji za zdravje, Klenik 23

Zagorje 10,30 +i Čeligoj, Parje 17
Zagorje 20h +i Želje, Zagorje 110, obletna
Zagorje

13. NEDELJA M.L. Palčje
2.7. Trnje
Ned. Slovencev po svetu Trnje
Ptujskogorska Mati Božja Zagorje

7h +Marija Vadnjal, Zagorje 72, obletna
7,30 Po namenu darovalcev
8,30 Češčenje SRT
9h Za vse župljane obeh župnij

16h ZLATA MAŠA: V zahvalo za vse Božje dobrote

- DAN DRŽAVNOSTI je danes. Ob tej priliki bo g. Marjan Škvarč ob 12h v cerkvi
sv. Martina na Šilentabru daroval sv. mašo za domovino. Lepo vabljeni!
- SLOVESNI PRAZNIK SV. PETRA IN PAVLA bo v četrtek. Maša v Trnju bo ob
9h in v Zagorju ob 10,30. Popoldne ob 17h pa bo na Sveti Gori POSVEČEN naš
letošnji novomašnik, g. Gabrijel Kavčič iz Ledin nad Idrijo. Molimo zanj in druga
dva letošnja slovenska novomašnika, da bi bili dobri duhovniki. Molimo tudi za
nove duhovne poklice in stanovitnost poklicanih!
- ZAHVALA KATEHISTINJAM MARICI, MARTI IN TATJANI za pomoč pri poučevanju verouka v Trnju in Zagorju. Bog jim povrni!
- ZAHVALNA - ZLATA SV.MAŠA ob 50-letnici posvečenja g. Janka Kosmača
bo v soboto,1. julija ob 17h v Postojni, moja pa bo v nedeljo, 2. julija ob 16h v
Zagorju in ponovitev v Trnju v soboto, 8. julija ob 17h. Takrat bomo obhajali tudi
110-letnico posvečenja trnjske župnijske cerkve Svete Trojice. K vsem tem slovesnostim vabimo vse sedanje in bivše farane in vse druge, ki se želijo udeležiti
teh slovesnosti.
- ZAHVALJUJEMO SE VSEM, ki ste prejšnji teden poskrbeli za ureditev prostora
za procesijo, postavitev in okrasitev kapelic, nosilcem bander, otrokom, ki ste
potresali cvetlice, strežnikom, pevcem in vsem ostalim, ki ste kakor koli pripomogli k pripravi procesije. Predvsem pa se zahvaljujemo vsem vernikom, ki ste zbrano molili in sodelovali, ter tako poskrbeli, da je bila procesija res naš izraz vere.
- ZAHVALJUJEMO se g. IVANU POŽARJU iz Klenika, ki je pred vrati župnijske
cerkve v Trnju namestil bunke - držala in tako poskrbel starejšim za lažji vstop v
cerkev.

- OFRI: za veliko noč v Trnju (oba): 1.110,78 €, v Zagorju: 677,61 €; Juršče shod:
416,09 €; Sv.Trojica shod: 590,00 €; Zagorje shod: 579,67 € in Trnje shod:
531,64 €. Naj dobri Bog vsem darovalcem povrne s svojimi darovi!

NE BOJTE SE!
Tistega, ki vzdržuje svoj odnos z Bogom, to je, se ohranja v Božji milosti,
pravi današnji evangelijski odlomek,
bodo morda fizično sicer res lahko ubili;
lahko mu bodo vzeli tisto bivanje, ki je
podobno senci, na noben način pa mu
ne bodo mogli vzeti življenja, ne bodo
mogli pretrgati njegovega odnosa z
Bogom. Tega ne morejo storiti drugi. To
lahko stori samo tisti, ki ni zvest svoji
obveznosti in ne prizna Jezusa pred
ljudmi.
To je torej ukaz, ki predstavlja jedro
Jezusovega učenja: Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel, kar pomeni, da lahko popolnoma
odvzame življenje, nepopravljivo potrdi
prelom odnosa z njim. Stavek je trd in
na prvi pogled se v tem primeru »bojte
se« zdi sinonim izraza »strah naj vas
bo«; razlogi pa, ki jih navaja Jezus, zelo
zabrišejo ta pomen. Jezus pravi, da je
Bog Oče za tiste, ki jih je on sam poslal
na svojo žetev (Mt 9,38). In Oče skrbi

Molitev ob dnevu državnosti:

za svoje stvari, tudi za vrabce, ki se
prodajajo za en novčič. Oče je svojim
odposlancem blizu tudi takrat, kadar so
na sodiščih in jim pomaga po svojem
Duhu (Mt 10,20). Jezus to tukaj pove s
prelepo prispodobo: “Vam pa so celo
vsi lasje na glavi prešteti.” V kakršnem
koli položaju se poslani znajde, vedno
je pod Očetovim varstvom. Jezus namreč pravi: “Več kot mnogo vrabcev ste
vredni vi.” V tej luči ukaz “bojte se rajši
tistega” izgubi svoj pomen strahu in
kakor povsod v Svetem pismu izraža
vdanost v Očeta, izraža ljubezen; in če
že je nek občutek strahu, gotovo ni
strah pred obsodbo, ampak strah, da
ne bi ugajali Očetu, da bi izgubili tisti
življenjski in večni odnos, ki ga imamo z
njim in ga on želi ohraniti za večno.
Sedaj je vse jasno. “Ne bojte se” je
spodbuda k zvestobi še iz drugega
razloga: da bi ohranili edinost z Jezusom, ki nas čaka.
Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju

Bog našo nam deželo,
Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov,
Bog živi ves slovenski svet,
prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo,
brate vse,
našo domovino in domovino naših prednikov.
kar nas je
Podeli ji svobodo, varnost, mir
sinóv sloveče matere!
in pravo mesto v svetovni družini narodov.
(F. Prešeren, Zdravljica)
Podpiraj jo na poti k duhovni
in družbeni prenovi po svoji volji.
Sprejmi kri, ki je bila darovana
za njeno pravico, in vse trpljenje
njenih otrok, da bo v zadoščenje za kršitve
tvoje postave na njenih tleh.
Posebej te prosimo, vlivaj njenim sinovom
in hčeram duha edinosti v resnici in pravici,
da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju.
Vsem pa, ki so odšli po svetu, a zavestno sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo,
pomagaj, da se ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi, da bodo

živeli Sloveniji v čast in razcvet,
deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in tebi v slavo, ki ti
jo neprenehoma kličemo.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Po: B. Finku

Tvoja ljubezen je vedno z menoj.
Kako čudovit dar si mi dal!
Našel sem dom v tebi.
Tudi če sva narazen,
nosim tvojo ljubezen s seboj,
z zavestjo, da je vedno del mene.
O, Bog, prosim te, pomagaj mi,
da bom vsak dan v stiku s tvojo ljubeznijo.
Naj jo čutim, naj mi daje moč in zaupanje,
ko bom stal pred preizkušnjami.
Naj se nikoli ne ločim od tvoje ljubezni.
Varno me vodi skoz vsak moj dan
in me pripelji v tvoj večni dom.
Amen.
Po: S teboj je breme lažje

29. junij
PETER IN PAVEL

Petra imenujemo »prvak apostolov«, ker mu je Jezus določil vodstveno vlogo v svoji Cerkvi, Pavlu
pa »apostol narodov«, ker je bil po
posebni Božji izvolitvi največji misijonar vseh časov. Skupaj godujeta
zato, ker sta skupaj dala življenje za
Kristusa. Zaradi ključev, o katerih
govori Jezus, ko Petra imenuje za
svojega namestnika na zemlji, ga
upodabljamo s ključi v rokah in mu
pravimo »nebeški ključar«. Apostola
Pavla upodabljajo z brado (filozof),
s knjigo (pisatelj) in z mečem (Božja
beseda – pa tudi orodje njegovega
mučeništva). Na oltarjih se njuna
kipa pojavljata ponavadi vedno skupaj.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Tviti papeža Frančiška

Zobje: 40-letni oče in 10-letna Mojca si
ogledujeta zobe. In oče reče:
»Mojca, jaz imam bolj bele zobe kot ti.«
Mojca: »Seveda, ti si jih umivaš že 40 let,
jaz pa šele 10.«

Kristjani ne moremo biti le
za polovični delovni čas. Če
postavimo Kristusa v središče svojega življenja, je navzoč v vsem, kar počnemo.

Bencin: »Pomotoma sem mački nalil v
mleko bencina. Uh, kako je začela skakati
in plesati. Nenadoma je omagala in negibno obležala.«
»Zastrupljena?«
»Ne! Bencina ji je zmanjkalo.«

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/

