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OHRANI ZAPOVED,
DA BOŠ BREZ MADEŽA OB PRIHODU NAŠEGA GOSPODA

Kako ostati pošten v svetu, kjer so različne prevare in
goljufije na dnevnem redu? Ko nanese pogovor na etično
in moralno ravnanje, dobiš odgovor: "Vsi tako delajo!" Navadno spontano odreagiram s stavkom: "To ni res. Veliko
je poštenih in zakaj nočeš biti v vrsti z njimi?" "Ja, potem si
pa vedno nekje zadaj, Bogu za hrbtom, neprepoznaven in
zavržen!" Bodimo iskreni: kdo največ naredi za red in razumevanje v družbi, mar tisti, ki so vsak dan na TV ekranih? Ne. Največ naredijo ljudje iz ozadja, ki molijo in svetuAbraham mu je rekel: ‚Sin,
jejo, ne da bi bili imenovani. Njihova skromnost in ponižspomni se, da si v svojem
nost podirata številne ovire in ustvarjata pravo klimo za
medsebojno razumevanje. Brez množice nedolžnih, ki trpi- življenju prejel dobro in prav
jo in se borijo, bi bili brez prave prihodnosti. Apostol Pavel tako Lazar húdo; zdaj se tukaj
je dobro poznal življenje, saj je kot farizej in kasneje kot
veseli, ti pa trpiš. In vrh tega
misijonar, doživel številna razočaranja. Kljub temu je vztraje med nami in vami narejen
jal na svoji poti in svoje izkušnje znal deliti z drugimi. Prijavelik prepad, da tisti, ki bi
telju Timoteju je pisal: "Ti, Božji človek, si prizadevaj za
hoteli od tod priti k vam, ne
pravičnost, za pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in
morejo; pa tudi od ondod ne
krotkost!" Pavel je imel Timoteja zelo rad, bil je njegov
spremljevalec in dober sodelavec. Pisal mu je verjetno iz morejo sem.‘In rekel je: ‚ProRima, v času svojega prvega jetništva. Zanimivo, da mu
sim te torej, oče, da ga poškot prvi nasvet ne daje neko duhovno krepost, ampak splolješ v hišo mojega očeta;
šno človeško, pravičnost. Kot da bi mu hotel reči: "Bodi
imam namreč pet bratov in
najprej dober človek, blizu vsem, ne glede na vero, raso,
naj te posvari, da tudi oni ne
narodno ali politično pripadnost, kajti evangelij je vesela
pridejo v ta kraj trpljenja.
novica za vse ljudi dobre volje."
(Lk 16,25–28)
Poštenost je danes zares na zatožni klopi. Pogostokrat
slišimo, da so se mnogi voditelji prelevili v grabežljive volkove, pred katerimi ni nihče varen. To vodi
v določen strah in nezaupanje. Zato tudi ni videti konca krize, ker zaradi nejasne prihodnosti narod
nima več prave vere v življenje. Z obupanci pa ne moreš ustvariti prave klime za drugačne odnose.
Kaj torej narediti?
Pavel je prepričan, da je treba začeti pri sebi. Kot kristjani moramo pokazati, da nismo obupali, da
gledamo pred seboj lepo prihodnost, ki ni zgrajena na trhlih temeljih, ampak na Bogu, stvarniku vesolja in človeške družbe. Bog ne bo dovolil, da bi uničili to, kar je on ustvaril, pa čeprav dopušča, da
nas življenje tepe, ker nam na tak način da čutiti, da se sami ne moremo odrešiti. Odrešenik Jezus
Kristus je prišel na svet samo zaradi nas. Zato nas rešuje le vera vanj, zaupanje in ljubezen. Te tri
glavne kreposti so osnova in dajejo našim delom pravo vrednost. Pred seboj imamo jasen cilj in pot
poznamo. Zato vztrajajmo do konca.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
26. NEDELJA
MED LETOM
– SLOMŠKOVA
25.9.

Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h +Franc in Marija Bergoč, Klenik 28, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sveta
Sv. Sergij Radoneški Trojica 15h V čast Sv.Trojici za dobrotnike cerkve
Ponedeljek 26.9. Brdo
19h +Kristina in Rafael Penko, Kilovče 7, obletna
Sv. Kozma in Damijan

Torek

27.9. Klenik

19h +Rado Požar in Maks Zadel, Klenik 77, obletna

Sv. Vincencij Pavelski

Sreda

28.9. Zagorje

Sv. Venčeslav, mučen.

Četrtek

29.9. Juršče

Sv. Mihael, Gabrijel in
Rafael

Petek

17,30 +duhovnik Anton Žužek, Katinara

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice

30.9. Zagorje 17,30 +i starši Česnik, Zagorje 100

Sv. Hieronim, c.učitelj

Sobota

7h V dober namen

+i starši in vsi +i Štavar, Zagorje 122, obletna

1.10. Zagorje 18,30 Spoved

Sv. Terezija Det. Jez.

19h +Marija Smrdelj in Zvonko Ljubič, Drskovče 3/a
Rožni venec

27. NEDELJA
MED LETOM
– ROŽNOVENSKA
2.10.

Trnje
Trnje

Sv. Angeli Varuhi

Zagorje 15h Rožni venec

8,30 Češčenje SRT
9h +Teja Volk, Klenik 31, 1. obletnica

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

- SLOMŠKOVA NEDELJA in obenem EKUMENSKI DAN je danes.
- JESENSKI SHOD NA SV. TROJICI bo danes ob 15h. Somaševanje bo vodil g.
dekan ERVIN MOZETIČ. Lepo vabljeni!
- VEROUK je ta teden za vse skupine reden.
- MAVRICA - 2. št. je že izšla. V njej so tudi Mavrično-katehetske igre. Kako igre
potekajo, si preberite na strani 50 ali na medmrežju: www.druzina/mavrica.si.
Kdor želi sodelovati, naj se čim prej prijavi Evi osebno ali na telefon: 031/722731. – Še je čas, da se naročite na Mavrico! Priporočam jo vsem otrokom do 6.
razreda. Kdor od naročnikov še ni prejel 1.št. Mavrice, naj jo pride iskat v zakristijo.
- ODBOR ZA SOCIALNO AKADEMIJO vabi na pogovor z naslovom: ZA SLOVENIJO ŽIVIM V DOBREM IN SLABEM v soboto, 1.10. ob 20h v Krpanovem
domu v Pivki. Nekaj zgibank o tem je na mizici za tisk.

EKUMENSKI DAN:
Kristus je za izpolnitev Božjega odrešitvenega načrta poklical k sodelovanju apostole ter njihove naslednike in
pomočnike – vse do današnjih časov.
Greh, razdori, trpljenje in obup so se

prepletali s krepostmi, spravami, veseljem in upanjem.
Med velike Kristusove sodelavce v
boju za zmago dobrega nad zlom, za
pomiritev in spravo ter vse večjo edinost v razdeljeni Kristusovi Cerkvi spa-

da prvi mariborski škof, bl. Anton Martin Slomšek. Smemo ga šteti za pomembnega apostola cerkvene edinosti
ali pionirja sodobnega ekumenskega
gibanja. Že leta 1851 je škof Slomšek
namreč ustanovil posebno molitveno
družbo – Bratovščino sv. Cirila in Metoda – ter po njej vabil slovenske in
druge evropske kristjane k molitvi in
delu za edinost Kristusove Cerkve.
Drugi vatikanski vesoljni cerkveni
zbor je v ospredje postavil prav to razsežnost Cerkve – skrb za iskreno in
čimbolj popolno edinost vseh kristjanov
in vseh krščanskih Cerkva z raznimi poimenovanji.
Današnji ekumenski dan na Slomškovo nedeljo vabi tudi vse nas, slovenske katoličane, da bi postali goreči

apostoli edinosti, po zgledu bl. škofa
Slomška. Edinost je namreč velik Božji
dar in zanj moramo predvsem veliko
moliti. Hkrati pa živeti evangelij, da
bomo tako z življenjem pričali za Kristusa, ki vabi k ljubezni in edinosti. To
je t. i. duhovni ekumenizem, ki je po
mnenju 2. vatikanskega koncila duša
ekumenskega gibanja. Kristus, veliki
»zedinjevalec«, je bolj kot naših lepih
misli, čustev in besed vesel naših dejanj. Needinost med kristjani in Cerkvami, je veliko pohujšanje za svet. Vse
moramo storiti, da to pohujšanje s
sovjimi molitvami, dobrimi deli in celotnim življenjem odpravimo ali vsaj
zmanjšamo. Postanimo ob Slomšku tudi
mi apostoli edinosti.
Po: S. Janežič, Slava Bogu – mir ljudem

ČISTO PRI NAŠIH VRATIH
Blažena mati Terezija je pripovedovala, da je
Taka nevarnost preži na vsakega človeka. Kdo
bila v Bombaju velika konferenca o revščini. »Ko ne pozna ljudi, ki govorijo, da bi radi šli med najsem prišla na kraj srečanja, sem prav nasproti bolj revne in zapuščene ter jim pomagali? Hočejo
vhoda, kjer je več kot sto ljudi razpravljalo o pro- pomagati pri velikih projektih in zasedati vidna
blemu lakote, našla umirajočega človeka. Vzela mesta v humanitarnih organizacijah, obenem pa
sem ga v naš dom za umirajoče, kjer je umrl za- niso sposobni prijaznosti v družini, na delovnem
radi lakote, medtem ko so ljudje v konferenčni mestu ali v soseski, bežijo od zakonca in otrok ter
dvorani govorili, kako bodo v petnajstih letih pride- ta beg »oblečejo« v plašč plemenitosti.
lali toliko hrane, toliko tega in toliko onega živila
»S prijateljicami smo bile na dopustu, obiskale
…« Učeni udeleženci konference so pri vratih smo tudi cerkev. Kako lepo je bilo!« mi je pripoimeli človeka, ki je bil potreben njihove pomoči. vedovala neka gospa. Ne vem, ali sem ravnal
Tudi »pri vratih« (Lk 16,20) bogataša iz današ- prav, ko sem ob njenih besedah molčal in ji nisem
njega evangelija je ležal revež, naveden prav z odgovoril, da bi bilo bolje, če bi šla na dopust z
imenom – Lazar. Ni bil deležen pozornosti, celo možem in otroki ter bi te peljala v cerkev. Morda
psi so imeli z njim več usmiljenja kot bogataš. Ta bi ti prav po njeni odprtosti in konkretnih dejanjih
je najbrž imel velike načrte in ustvaril velike stva- prijaznosti najbližji lahko spoznali Boga? Kolikori, o čemer pričata njegov visoki položaj in bogas- krat ljudje napačno menimo, da se bomo po izretvo, a je prezrl stisko konkretnega človeka.
dnih dogodkih približali Bogu.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Starši in vzgojitelji; dajte si dopovedati z
Delajmo zvesto, čeravno nam nihče pod
znamenji časa in spoznajte, da človek, ki je prste ne gleda. Bog nas vidi, on bo naš
vero izgubil, ne pozna več nobene postave plačnik.
(bl. Anton Martin Slomšek)
in nobenih mej.
(bl. Anton Martin Slomšek)

27. september
VINCENCIJ PAVELSKI

Zahvaljen, Gospod,
da nas učiš biti zadovoljen z malim
in nam daješ za zgled
Lazarjevo potrpežljivost.
Ko nas mika bogastvo
in ko prekipevamo od zdravja,
nas spominjaš na trpine,
da bi delili z njimi obilje svoje sreče.
Če nas prizadene gorje,
nam to zaračunaš v dobro.
Oteti večnega trpljenja
se v človeški majhnosti
veselimo tvoje Božje vsemogočnosti.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SMEH JE POL ZDRAVJA
Komunistična oblast je po drugi svetovni vojni preganjala Cerkev. Ljubljanski škof Anton Vovk je zaradi tega veliko pretrpel, a je kljub temu ohranil
bistrino duha. Pogosto je moral hoditi
na dolga nočna zaslišanja. Eden glavnih
zasliševalcev je bil zloglasni Matija
Maček. Ob neki priložnosti je ta po
dolgih urah zasliševanja vprašal škofa:

»Se me nič ne bojite?«
»Od kdaj pa se je volk mačka
bal?« mu je ta odgovoril.

Z devetnajstimi leti je postal duhovnik in v
prvih dvanajstih letih tega poklica doživel
marsikaj razburljivega. Sprejel je manjšo
župnijo, v kateri je navdušeno deloval. Nekaj časa je bil vzgojitelj v plemiški družini,
nato pa spet šel na župnijo, kjer je v živem
stiku z ljudmi začutil, da ga Bog kliče za
očeta revežev. Verne žene je zbral v skupine, ki so zanje organizirano skrbele. Preselil
se je v Pariz. Tam je leta 1625 ustanovil Misijonsko družbo. Po kraju, kjer so se zbirali,
so jih ljudje začeli imenovati »lazaristi«. Po
srečanju z Ludoviko Marillac je leta 1629
ustanovil Družbo usmiljenih sester, ki je
prevzela skrb za bolnike. Lazariste je leta
1852 v Slovenijo pripeljal škof Slomšek.

Tviti papeža Frančiška
Odpuščanje je resnična moč,
ki lahko reši človeštvo in
svet pred grehom in zlom.
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/

