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BLAGOR VAM,
ČE VAS ZARADI KRISTUSOVEGA IMENA SRAMOTIJO

Leto XVI., 21 (831)

Danes ni lahko biti kristjan, še prav posebej ne v Sloveniji.
V veliki meri smo krivi sami, ker smo se preveč oddaljili od
evangelija, krščanstvo je preveč institucionalizirano in premalo blizu ljudem, ki imajo drugačne probleme, kot so jih imeli
pred dvajsetimi ali petdesetimi leti. Pri nas je celo moderno,
če si proti vsemu, kar je povezano s Cerkvijo, si pa na liniji,
če si pristaš kakšne nove sekte, ki ti ponuja poceni tolažbo z
udarjanjem na bobne ali z zvončkljanjem. Torej lahko rečemo, da živimo v času duhovne zmede in je treba biti zelo
Po teh besedah je Jezus
previden pri ločevanju semena od smeti, resnično dobro od
povzdignil oči k nebu in
nepotrebnega balasta. Vemo, da je življenje zelo težko, zato rekel: »Oče, ura je prišla.
je tudi kakšna poceni vera zelo vprašljiva. Brez pravega naPoveličaj svojega Sina,
pora ni nobenega resničnega spreobrnjenja.
da tvoj Sin poveliča tebe,
Apostol Peter je zapisal: "Blagor vam, če vas zaradi Krikakor si mu dal oblast
stusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva Duh slave,
nad vsem človeštvom,
Božji Duh." Stavek je bil zapisan v času velikih preganjaj, ko
da bo vsem,
so moral biti velik heroj, če si se opredelil za krščanstvo. Novi
katere si mu dal,
nauk je buril duhove oziroma spodbijal stare, preživele nauke
podelil večno življenje.
in jemal kruh tistim, ki so imeli pomemben vpliv, kot je bila
To
pa je večno življenje,
judovska duhovniška kasta. Sicer pa z Jezusovim naukom ni
da poznajo tebe,
bilo nikoli drugače: tudi ko je krščanstvo postala priznana veedinega
pravega Boga,
ra, je vedno imelo svoje nasprotnike, a je tudi v najhujših kriin
katerega
si poslal,
zah ohranilo duhovno moč in ga zob časa ni mogel uničiti.
Jezusa
Kristusa.
Zato lahko razumemo Petrovo trditev, da so blagrovani tisti,
(Jn 17,1–3)
ki so sposobni zaradi svoje vere prenesti različna zasramovanja in celo mučeniško smrt.
Zakaj je krščanstvo mnogim trn v peti? Ker je v ozadju Bog, ki je resnica. Ko se boriš proti njej,
si vedno na spolzkih tleh in se lahko opravičuješ samo z novimi lažmi. Tisti, ki sprejme resnico
in vztraja v njej pa je zares Kristusov, ne le v besedah, ampak predvsem v svojih dejanjih. Nad
njim počiva Božji Duh, zato je lahko neustrašen. Res pa je, da s svojim ravnanjem tvegaš, da
boš med peščico izločenih in porinjenih na stranski tir. Ker živiš v drugačnem svetu, te bo ta
svet, kjer so užitki na prvem mestu, zaničeval in preganjal. Jezus je to predvidel, zato je pri
zadnji večerji prosil svojega Očeta, naj bo blizu ne le tistim, ki jih je posebej izbral za delavce v
svojem vinogradu, ampak vsem, ki verujejo v Božjega Sina: "Izročil sem jim tvojo besedo, svet
pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s
sveta, ampak, da jih obvaruješ hudega."
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
7. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h +Ciril Bergoč, Trnje 64, 30. dan – Šmarnice
NEDELJA
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
28.5.
Sv. German Pariški
škof

Ponedeljek

29.5.

Sv.Maksim Emonski,š.

Torek

30.5.

Sv.Kancijan in drugi m.

Sreda

19,30 +Franc in Marija Rebec, Palčje 1, obl. – Šmarnice

Klenik

19,30 V čast Sv.Trojici za zdravje, Klenik 76 – Šmarnice
18,30 Skupni zaključek šmarnic vseh skupin

Zagorje 19,30 +Milan Žele, Drskovče 26, obl. - Zaključek šmarn.

1.6. Juršče

Sv. Justin, mučenec

1. Petek

Palčje

31.5. Trnje

Obiskanje Dev. Marije

Četrtek

Brdo
14h SHOD: Za vse vaščane in žrtve vojnega nasilja
Zagorje 15h Šmarnice

Kalister, Juršče 80, obletna

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

2.6. Trnje

18,30 Po namenu darovalcev

Zagorje 20h +Natalija Česnik, Bukovje, obletna
1. Sobota
3.6.
14,30 Krst Matevža
Zagorje
Sv.Karel Lwanga, in
19,30 Spoved
drugi ugandski muč
20h +i Šircelj, Zagorje 28, obletna
Sv. Marcelin in Peter

BINKOŠTI

Palčje
Trnje
NEDELJA
4.6. Trnje

Sv.Kvirin iz Siska, š.m

7,30 +Anton Rebec, Palčje 22, 30. dan
8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Rebec, Trnje 13, obletna

Zagorje 10,30 SHOD: V č. Sv.Duhu za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Krst Anžeta

- SHOD NA RATEČEVEM BRDU je danes ob 14h. Lepo vabljeni!
- VEROUK je še ta teden reden za vse skupine, tudi v Trnju. Vsi naj se pripravijo
na spraševanja ali teste. S seboj prinesite urejene delovne zvezke in liturgične
zvezke.
- ZAKLJUČEK ŠMARNIC bo v sredo. Prav bo, da to storimo slovesneje in se od
Marijinega meseca poslovimo s petimi litanijami in evharističnim blagoslovom. Zato vabim šmarničarje obeh župnij, da se na ta zadnji dan šmarnic vsi zberemo v
župnijski cerkvi in sicer v Trnju ob 18,30 ter v Zagorju ob 19,30 in se tako zahvalimo Mariji za vse milosti, ki smo jih prejeli na njeno priprošnjo.
- PRVI PETEK IN SOBOTA je ta teden. Lepo vabim k zadostilnemu sv. obhajilu.
Sv. maša v Trnju bo ob 18,30 in v Zagorju ob 20h.
- OBHAJILO BOLNIKOV in ONEMOGLIH na domu bo v petek dopoldne. Če še
kdo želi, da ga pridem obhajat, naj sporoči.
- ŽUPNIJSKI SHOD V ZAGORJU bo prihodnjo nedeljo, na Binkošti. Med mašo je
ofer za cerkvene potrebe.
- ROMANJE ŠMARNIČARJEV - OTROK in njihovih STARŠEV NA SVETO
GORO bo v soboto, 3.6. Pridružili se boste drugim otrokom iz škofije in s Prevala
ob molitvi križevega pota romali peš ter tako vsaj v neki meri posnemali Urško in
Jana, ki sta velikokrat prehodila pot na Skalnico – Sv.Goro po strmih stezah z
druge strani hriba. – Za to romanje se prijavite Marti Ule in jo pokličite na tel.
031/600 566 do srede, 31.5.

- DEKANIJSKO ROMANJE NA SVETO GORO pa bo v nedeljo, 11.6. popoldne.
Lepo vabljeni vsi, še posebej tisti prvoobhajanci in birmanci s starši in botri, ki se
ne boste udeležili romanja šmarničarjev. Letos je 300-letnica kronanja svetogorske podobe. Zato še posebej lepo vabljeni vsi, ki si morete vzeti nedeljsko popoldne za to lepo romanje! – Za to romanje se prijavite še ta teden, do nedelje, župniku – zaradi naročila avtobusa!
Isto nedeljo romajo na Sv.Goro tudi DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV
SLOVENIJE – glej plakat na oglasni deski!
- POROČLO s seje ŽPS Zagorje (18.5.): Duhovna poglobitev: Tema tokratnega
razmišljanja je bila vzgoja otrok za medsebojno spoštovanje. Starši z vzgojo sejemo,
ne vemo pa, če bomo želi sadove. Ne glede na različne svetovalce smo glavni vzgojitelji starši. To je poudaril na zadnjem srečanju v Trnju tudi g. škof Bizjak. Svoje otroke
najbolje poznamo, od prvega dneva. Dobro poznavanje in neskončna ljubezen sta
edini pravi recept. - Praznovanja: pogled nazaj:Praznovanja za nami so bila prijetna:
križev pot na Šilentabor, zanimiv obisk patra Smukavca, duhovno bogat Veliki teden z
vrhuncem Veliko nočjo… Veselil nas je večji obisk župljanov pri spovedi pred Veliko
nočjo. Pogled naprej: Pred nami so Prošnji dnevi, Vnebohod, Binkošti in praznik Svetega rešnjega Telesa s procesijo; pomembni cerkveni prazniki, polni duhovnih in pastoralnih vsebin. Dekanijsko romanje na Sveto Goro ob 300-letnici kronanja bo na nedeljo Svete Trojice. 02.07. ob 16h bomo praznovali 50 letnico duhovniškega posvečenja, zlato mašo našega župnika. Pri sveti maši bo pridigal g. dekan. Vsi župljani lepo
vabljeni! Veselimo se skupaj z našim zlatomašnikom in se zahvalimo Bogu za dar duhovništva. Gospodinje prosimo za sladke dobrote, z njimi bomo prisotne pogostili na
druženju po obredu. Člani ŽPS se bomo pred tem praznovanjem še enkrat srečali in
se dogovorili o podrobnostih.
G. škof nas je na srečanju ob vizitaciji in tudi v poslanem pismu ŽPS obvestil o namerah reorganizacije župnij v Koprski škofiji. Veliko je malih župnij, duhovnikov primanjkuje zato je nujno pastoralno delo organizirati drugače: župnije z manj kot 500
ljudmi bodo postale podružnice in bodo pridružene večjim župnijam. Župnije z nad
500 ljudmi pa ostanejo župnije v soupravi. Za naši dve župniji se ničesar ne spremeni.
V vsakem primeru pa lastniški in finančni del ostaja ločen, tako kot do sedaj. Vsaka
župnije poseduje in skrbi za svoje imetje. Za lažje delovanje in organiziranje obveznosti duhovnikov bi omogočilo bivanje več duhovnikom skupaj; skupaj bi tako upravljali
več župnij. Želijo, da bi mi verniki imeli na razpolago vso podporo duhovnikov, svete
maše in zakramente. Izkušnje kažejo, da so skupna praznovanja več župnij bogatejša, priprava je enostavnejša in cenejša. Župljani pa bomo morali postati bolj odprti za
druženje in skupne obrede, ne glede na kraj. Župnija Zagorje ima možnost približevanja župniji Knežak ali Pivka. Člani ŽPS smo podprli približevanje Pivki. Pripadamo občini Pivka, veže nas šola in druge ustanove. - Poročilo ŽGS: Zavod za naravno in kulturno dediščino zagovarja, da lipa ob zakristiji ostane. S tem tudi prevzema odgovornost za morebitne nesreče, na katere so bili opozorjeni. Kostanji so posekani. Stroške
je pokrila župnija, Občina Pivka pa bo prispevala sredstva za sanacijo tal. Na Šilentabru bodo ometali tudi vhod pod turnom in popolnoma obnovili kor. Soglasje za kor je
dala tudi Občina. Drvarnica župnišča je ometana, manjka le še napeljava luči. V Drskovčah so z razpisi pridobili del sredstev za obnovo vrat in beljenje kapelice. Manjkajoči del bodo financirali sami. Poročilo MŽK:Trenutno izbirajo otroke in družine za počitnice. Iz dekanije bosta šli na počitnice dve družini. Pozitivno je dejstvo, da si velika
večina družin v dekaniji lahko privošči počitnice brez pomoči. Poteka akcija Podarim
šolski zvezek. Še naprej obiskujejo starejše župljane ob rojstnih dnevih. Romarski dan
za sodelavce Karitas bo letos v Batujah prvo soboto v juniju.

ČAKANJE NA SVETEGA DUHA
Od Gospodovega vnebohoda do binkošti
obhaja Cerkev devetdnevnico k Svetemu Duhu.
S tem posnema apostole, ki so se po Jezusovem
vnebohodu vrnili v Jeruzalem in so v zgornjih
prostorih vztrajali v molitvi »Vsi ti so enodušno
vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati« (Apd 1,14).
V tej devetdnevici s hrepenenjem pričakujemo, da bo prišel Sveti Duh nad nas, nad našo
Cerkev, ki brez njega ne more obstajati, in na
vsakega od nas, da bo oživelo posušeno in zakrnelo v nas. Število devet ima lastnost preobrata, spremembe. Pripravlja novo podobo – kot
otrok, ki potrebuje devet mesecev v maternici,
da se rodi. Prapodoba vseh devetdnevnic pa so
prav binkoštne devetdnevnice apostolov skupaj z
Marijo in ženami, ki so spremljale Jezusa.
Pred binkoštmi molimo za obnovo Cerkve in
za svojo osebno obnovo. Tako Svetega Duha
prosimo, da bi v nas ponovno priklical življenje,
ki je sredi vsakdanjega truda izgubilo na moči.
Mnogi ljudje danes hrepenijo po živosti in polnosti življenja. Občutek imajo, da je to, kar živijo, daleč od pričakovanj življenja v polnosti. Želimo si novega duha. In prav v dihanju, ki nas
vsak trenutek napolnjuje, lahko zaslutimo, da nas
Bog neprestano obnavlja z dihom svojega Duha.
Sveti Duh je hkrati pomočnik in tolažnik, je
Očetov dar. Za nas je živi vir, ogenj, luč, ljubezen in maziljenje. Je vir življenja, iz tega vira
lahko črpamo, ne da bi ga izčrpali, saj je Božji
vir. Mnogi se danes počutijo preutrujeni, iztrošeni in izgoreli, ker morajo neprestano samo dajati. Zato prosimo v teh dneh, da bi vir Svetega
Duha v nas znova žuborel, nas vedno znova
osvežil in nam dajal moč. Daje pa nam tudi
ogenj in luč, ki nas grejeta in razsvetljujeta. S
svojimi maziljenjem ozdravlja naše rane in nas
pripravlja za naloge, ki nas čakajo.

Erazmovo krščansko ime pomeni ljubeznivega človeka. Zgodovina pove, da je bil
Erazem škof v mestu Formia severno od
Neaplja. Tu je na današnji dan leta 303 umrl
mučeniške smrti. Papež Gregor Veliki pravi,
da »telo blaženega mučenca počiva v formijski cerkvi«. Isti poroča, da sta dva samostana, prvi v Neaplju, drugi v Kumah, imela
cerkvi, posvečeni temu svetniku. Malo pozneje so sezidali samostan sv. Erazma še v
Kimu in še več cerkva v okolici Formie. Leta
842 so Arabci zavzeli Formio, relikvije sv.
Erazma pa so pred njimi rešili v Gaeto, kjer
ga je mesto razglasilo za patrona in njemu
na čast (obenem z Marijo) posvetilo novo
stolnico. V srednjem veku so sv. Erazma
uvrstili med štirinajst »pomočnikov v sili«. Bil
je priljubljen zavetnik mornarjev in priprošnjik zoper nalezljive bolezni.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Tviti papeža Frančiška

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

2. junij
SV. ERAZEM

Podpirajte svoje duhovnike
z ljubeznijo in molitvijo,
da bi bili vedno pastirji
po Kristusovem srcu.

»Samo do sosede
skočim na kavo.«

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/

