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GLEJTE, DA VAM SVOBODA NE BO PRETVEZA ZA MESENOST

Leto XV., 24 (784)

Svoboda. Čudovita beseda in kako različno si jo tolmačimo.
Koliko ljudi, toliko svobod! Ne pretiravamo, če rečemo, da mnogi
razumejo pod tem izrazom nekaj, kar ni svoboda oziroma je njeno nasprotje. Svobodo zamenjujejo s pravicami, v resnici pa gre
za odločanje, za izbire, ko se moraš opredeliti med različnimi
ponudbami. Ve-čina pa bi najraje pograbila vse, češ, to je moja
pravica. Naše želje mimogrede preidejo v odvisnost, svoboda
postane zlata ječa, vsa bleščeča, večno opevana, a vendar ječa.
Ko je apostol Pavel po svojem spreobrnjenju razmišljal o sebi, si
je moral priznati, da je marsikaj moral zavreči in opredeliti kot
smeti, sicer se ne bi mogel okleniti Kristusa, ki ga je osvobodil za
pravo svobodo. O tem je pisal krščanskim skupnostim v Galaciji.
In poslal je pred seboj
Takole jih nagovarja: "Za svobodo nas je Kristus osvobodil. Zato
stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti." Na
glasnike; ti so šli in stopili
kaj je Pavel mislil, ko piše o nevarnosti ponovnega jarma sužnov samarijsko vas, da bi mu
sti. Če vemo, kako je bil obseden s postavo, večina razlagalcev
pripravili prenočišče.
meni, da je imel v mislih judovska pravila, ki so bila preveč stroPa
ga niso sprejeli, ker je
ga in nasilna s pretiranimi določitvami, kaj se sme in kaj ne. Jebil
namenjen
v Jeruzalem.
zus nas je osvobodil te utesnjenosti, ko je vero postavil nad sleKo
sta
to
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učenca
herno pravilo. Svoboden si, ko si se sposoben odločiti za Boga
ali proti njemu, za sprejem Jezusa kot odrešenika ali za sistem
Jakob in Janez, sta rekla:
samoodrešitve, ki je čista utopija in ne prinese nobenih pravih
»Gospod, ali hočeš,
rezultatov.
da rečeva, naj pride ogenj
Svoboda je težka, ker imaš pred seboj dve izbiri in lahko vzaz neba in jih pokonča?«
meš le eno. Marsikdo pravi: "Ko bi se lahko kdo drug odločil naToda obrnil se je
mesto mene!" Res je, suženjstvo ni vedno težko, ker je potuha
in
ju
posvaril: »Ne vesta,
za lenuhe, slabiče in neodločneže. "Vi ste bili poklicani k svobodi, bratje. Glejte le, da vam svoboda ne bo pretveza za mesekakšnega duha sta;
nost, temveč služite drug drugemu v ljubezni!" apostol Pavel naSin človekov ni prišel
daljuje v svojem pismu. V tem stavku se skriva resnica o pravi
življenj uničevat,
svobodi, ki si jo mnogi predstavljajo kot neskončno možnost brez
ampak reševat.«
sleherne odgovornosti. Resnično pa si svoboden šele takrat, ko
(Lk 9,52–55)
si se sposoben odločiti za dobro, plemenito in lepo. Še več, prava svoboda je povezana s pozitivnimi odnosi. Zato Pavel vztraja, da je treba drug drugega sprejemati v
ljubezni. Tukaj je tudi stična točka z vsem, kar je bilo dobro pred Kristusovim prihodom: "Celotna postava
je izpolnjena v eni zapovedi, namreč: 'Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.'" V ozadju je namreč
pravi duh, ko drugega ne sprejemam zaradi kakšne koristi, ampak zato, ker je človek, ker je meni enak,
ker ga s svojo svobodo ne smem omejevati, saj imava oba istega nebeškega Očeta, ki naju sprejema
takšna kot sva in se naju ne sramuje. Za svobodo nas je osvobodil Kristus, ko je s svojim življenjem pokazal, da svoboda ni pravica, ampak odgovornost.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
13. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
26.6. Trnje
Sv.Vigilij (Stojan), šk.

7,30 +Jeromen in Olga Žužek, Juršče 25, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Avčin, Trnje 10, obletna
+Goran Penko, Trnje 89, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 14h Molitvena ura v čast Srcu Jezusovemu za domovino
Brdo
16h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, pogrebna
Ponedeljek

27.6. Palčje

20h +Bogdan Pavlovič, Palčje 2, dar. Vitez

Sv. Ema Krška, kneg.

Torek

28.6. Klenik

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

Sv.Irenej Lyonski, š.m.

Sreda

29.6. Trnje

Sv.Peter in Pavel,ap

Četrtek

30.6. Juršče

Prvi mučenci
rimske Cerkve

1. Petek

9h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov, N.N:

Zagorje 10,30 +Franc in Gregor Volk, Parje 11, obletna
18,30 +Antonija in Janez Zadel, Juršče 87, obletna

Brdo
20h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, osmina
Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

1.7. Trnje

18,30 +Jože Žele, Trnje 4, obletna

Zagorje 20h +Milka in vsi +i Knafelc, Zagorje 112, d. Knežak 2
V dober namen, Zagorje 16
1. Sobota
2.7. N.Štifta Marija Zvezda: 9h V dober namen
Ptujskogorska MB
Zagorje 20h Prvosobotna pobožnost
Sv.Estera, s.p. žena

14. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
3.7. Trnje
Sv. Tomaž, apostol

7,30 +i Pavlovič, Palčje 23, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +i starši in Franc Smrdel, Trnje 60

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

- SLOVESNI PRAZNIK APOSTOLSKIH PRVAKOV PETRA IN PAVLA bo v sredo. Sveti maši bosta dopoldne: ob 9h v Trnju in ob 10,30 v Zagorju. Vabljeni tudi
šolarji, ki ste že začeli počitnice, da se priporočite tema dvema svetnikoma, ki sta
postavljala temelje tudi naši veri. Prosimo ju, da bi se utrdili v svoji veri! – Ta dan
bo ob 17h v Kopru POSVEČEN naš letošnji novomašnik dr. JANEZ JURIJ ARNEŽ.
- PETROV NOVČIČ na praznik sv. Petra in Pavla je naš dar sv. Sedežu, s katerim papež podpira karitativne ustanove v najšibkejših predelih Katoliške Cerkve.
Zato vam nabirko toplo priporočam!
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta ta teden. Vabim vas k zadoščevanju Srcu Jezusovemu in Marijinemu za žalitve, ki jima jih povzročamo mi in drugi ljudje. Sv.
maše glej zgoraj!
- BOLNIKE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga pridem obhajat,
naj sporoči.
- ROMANJE ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV bo v soboto, 2.7. Odhod iz Zagorja bo
ob 7h. Pobiramo še v Drskovčah, Parju in Kleniku. Maša bo pri Mariji Zvezda v
Novi Štifti. Ogledali si bomo Gornji grad in Luče. Nato gremo v Logarsko dolino…
Na avtobusu (20 sedežni) je še prostor. Prijavite se še danes!

- PEŠ ROMANJE NA SV. VIŠARJE bo naslednjo soboto, 9.7. Prijavite se še ta
teden. – V primeru slabega vremena, bomo šli teden pozneje.

Z NEDELJENIM IN SVOBODNIM SRCEM ZA GOSPODOM
»K maši ne grem vedno. Saj veste,
sedaj ta mraz …« mi je dejal neki mlad
fant. »In poleti bo tista neznosna vročina, a ne?« sem mu odgovoril ter nadaljeval: »Spomladi in jeseni pa res ne
veš, ali bo vročina ali mraz in ne moreš
kar tako k maši …« »Zafrkavaš,« me je
pogledal. »Pravzaprav mislim resno,«
sem bil še hitrejši v odgovoru. Da, resno mislim, da ljudje tako hitro najdemo izgovor, ko je treba iti za Kristusom. Z izgovori ljudi, ki jih pokliče
Kristus, naj mu sledijo, se srečamo tudi
v današnjem evangeliju. Tako ga je
eden izmed učencev prosil, naj mu dovoli, da gre in »pokoplje svojega očeta«, drugi pa se želi »posloviti od svojih
domačih«. Kristus od tistega, ki ga pokliče, zahteva, naj »se ne ozira nazaj«,
ampak naj se ves in popolnoma preda
hoji za njim.
Učenca, ki zatrdi, da bo hodil za Kristusom, kamorkoli pojde, Gospod opozori, naj se popolnoma odloči zanj in

naj ne bo navezan, ampak svoboden, saj
»Sin človekov nima, kamor bi glavo
položil« (Lk 9,58). Ko Kristus reče:
»Pusti, da mrtvi pokopljejo svoje mrtve,
ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo«, ne gre za to, da bi nasprotoval
spoštovanju staršev, ampak za to, da
poudari potrebnost radikalne odločitve
in popolne predanosti njemu. Opozori
nas na nevarnost polovičarstva in na potrebnost, da imamo pogled uprt v prihodnost. Treba je zapuščati preteklost,
ki je velikokrat grešna, in ne biti navezan nanjo.
Prosimo Jezusa, da bi mu mogli vedno slediti. Ko smo brezpogojno poslušni njegovemu klicu, postanemo svobodni, in ko mu služimo z vsem srcem,
mu sledimo na poti v slavo. Kristjan ve
za cilj poti, ve, kam ga pelje pot, ko
sledi Jezusovim stopinjam. Zato tisti, ki
hodi za Jezusom, ne tava brezciljno,
ampak ima smisel.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Tukaj sem, spremeni me (ob psalmu 16)
Ti si moj Bog. K tebi prihajam, kajti zaupam
ti. Pri tebi sem na varnem, tebi se lahko darujem. In poglej: prinašam kruh svojega življenja, vse delo in trud, svoje solze, vsako bolečino. Tukaj sem z vsemi svojimi vsakdanjostmi.

moje življenje. Izročaš mi kelih – moje življenje. Podarjaš mi delež v lepi deželi – v mojem
življenju. Kar si mi dal, to ti dajem – svoje
življenje. Če hodiš z menoj, grem življenju
naproti. Tukaj sem. S teboj grem. Spremeni me
– življenju naproti …

In poglej: prinašam vino svojega življenja, veselje in upanje, svojo živost in svojo ljubezen.
Tukaj sem s praznikom svojega življenja.
Spremeni kruh mojega življenja, spremeni vino mojega življenja. Tukaj sem, spremeni mene …

Poklical si me in prinašam ti kruh in vino.
Poklical si me in prinašam ti svoje življenje.
Tukaj sem. Vsa se ti darujem. Pokaži mi pot v
življenje. Daj mi pogum, da bom šla po tej poti. Daj mi moč, da se bom pustila izzvati. Daj
mi zaupanje, da bom tvegala naslednji korak.
Sem, ker si me ti ustvaril. Sem, ker si me po- Tukaj sem. Vsa se ti darujem.
klical v življenje. Daješ mi svojo dediščino – Spremeni me – življenju naproti …
(Po: Andrea Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje)

Ob koncu šolskega leta
Dobri Bog, hvala ti, da si nam skozi
vse dni šolskega in veroučnega leta stal
ob strani, tako v dobrih in veselih trenutkih, kot tistih, ko se nas je lotevala
lenoba, strah, neuspeh in še kaj. Pomagaj nam, da bomo znali počitniški čas,
ki je pred nami, dobro izkoristiti. Naj v
dobri družbi in zdravem okolju naberemo novih moči. Varuj nas na naših
poteh in daj da bomo imeli v teh prostih tednih čim več priložnosti občudovati lepoto narave, ki si jo ti ustvaril.
Ponižnost je: čim manj govoriti o sebi,
ne mešati se v tuje zadeve,
paziti, da nismo radovedni,
z veseljem sprejemati
nasprotovanje in popravke,
iti mimo tujih napak,
sprejemati zapostavljenost,
pozabo in sovraštvo,
ne iskati, da bomo
posebej ljubljeni in sprejeti,
vljudno odgovarjati, tudi ko nas izzivajo,
nikoli ne poteptati dostojanstva nikogar,
ne razpravljati niti takrat,
ko imamo pravico.
Izbirati vedno tisto, kar je težje.
Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

SMEH JE POL ZDRAVJA

27. junij
SV. CIRIL ALEKSANDRIJSKI

Rodil se je v Aleksandriji leta 380. V svojem poklicu je sledil stricu Teofolu, ki je bil
patriarh aleksandrijske Cerkve. Bil je odločen, strog, zahteven in je od vsega začetka
pokazal pripravljenost boriti se za pravovernost Cerkvenega nauka proti poganstvu ali
kateri koli zmoti. Bil je v hudem sporu s carigrajskim patriarhom Nestorijem, ki je trdil,
da Devica Marija ni rodila Boga in da je ideja Boga, ki je postal dete in bil kasneje križan, poganska. Ciril pa, prav nasprotno, je
vneto poudarjal, da sta v Kristusu dve naravi, človeška in Božja, in da je bil kot tak
spočet in rojen iz Marije Device. Bil je najvplivnejši predstavnik na koncilu v Efezu leta 431, uspelo mu je zrušiti Nestorijevo tezo,
tako da je bil obsojen in kot duhovnik
suspendiran. Umrl je leta 444.

Tviti papeža Frančiška
Poskušajmo biti odprti za
Božjo besedo in odprti za
Gospodova presenečenja, ko
nam spregovori.

»Seveda dobro vidim, gospa doktor.«
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