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Leto XV., 33 (793)

PRIBLIŽALI STE SE BOGU, SODNIKU VSEH,
IN DUHOVOM PRAVIČNIH

Sodobna družba je skupek različnih vrednot in mešanica
raznovrstnih ponudb brez repa in glave. Duhovna zmeda je tolikšna, da velikokrat ne veš, ali si še pri pravi pameti, ali že
malo čez les. V labirintu brezkončnih ponudb pa je povpraševanje vedno isto: "Kako mi bo ta stvar koristila, da bom zares
srečen in zadovoljen?" Tudi največji uživači ne iščejo naslado
zaradi trenutnega užitka, ampak v prepričanju, da jim bo prinesla zadovoljstvo na daljši rok. Ko ugotovijo, da se to ne
Kadar si povabljen,
zgodi, iz dneva v dan zvišujejo odmerek. S takim ravnanjem
pojdi in sédi
se naenkrat znajdeš v slepi ulici, ko ne veš, koliko si boš lahko
na zadnje mesto,
še privoščil in kako se bo vse končalo. V ozadju pa je vedno
ena in ista zadeva: iskanje potešitve, želja po umiritvi in smislu
da ti poreče, ko pride,
vsega početja. In ni dovolj, da si umirimo prenapeto in preutrukateri te je povabil:
jeno telo, še bolj je potrebno, da si umirimo duha in si pomiri‚Prijatelj, pomakni se
mo vest. Zato je pisatelj pisma Hebrejcem želel svoje naslovviše!‘ Takrat ti bo čast
ljence v iskanju sreče usmeriti proti cilju, ki je resničen in dovpričo vseh,
segljiv: "Niste se približali kakšni otipljivi stvari, plamenečemu
ki so s teboj pri mizi.
ognju, mraku, temi, viharju, ne donenju trobente ne glasu beZakaj vsak, ki se povišuje, sed ... Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga."
bo ponižan in,
O stvareh, ki jih vidiš, ni treba na dolgo in široko razpravljati,
kdor se ponižuje,
ker so ti dane. Obstajajo pa neotipljive, nevidne stvari, ki so
bo povišan.«
tudi resnične, a o njih nimamo pravih izkušenj. Zato jih je treba
sprejemati z vero in zaupanjem tistemu, ki ima neko izkušnjo,
(prim. Lk 14,10–11)
pa čeprav ne veš, kako si jo je pridobil. O njej ti govori, ker te
ima rad in bi te rad spremljal na poti tvojega iskanja. Gre namreč za stvarnost, ki presega naš način
logičnega razmišljanja, ker je večja od nas, ker je onstranska, onkraj smrti in vendar jo nosimo v srcu, o njej veliko razmišljamo, se ji zdaj približujemo, kdaj drugič pa spet od nje oddaljujemo. Takšen
je živi Bog, ki nas izziva, ki je ob nas, zato ga čutimo, velikokrat pa ga iščemo, ker smo ga izgubili,
ker se je oddaljil in nas pustil same. Takšno je pač življenje: nekaj, kar bi želeli stisniti v svojo pest,
a se nam stalno izmika in nas izziva. Zato nas pisatelj pisma Hebrejcem pomirja z dejstvom, da
Bog, ki ga iščemo, ni sam, temveč so ob njem pravični, tisti, ki so mu zaupali in ga v času duhovne
suše niso zapustili. Ti pravični so sedaj ob Jezusu, svojem učitelju, ki jih je vzljubil in poklical za seboj. On je cilj in smisel našega življenja, ker si nas je zamislil, nas sprejel za svoje in nam zaupal
poslanstvo. Ta živi Bog je še vedno med nami, spremlja nas iz generacije v generacijo, ne naveliča
se biti nam blizu kot spremljevalec in svetovalec, kot naš odrešenik. O tem pričujejo vsi, ki so že pri
njem in sedaj uživajo mir, ki so ga vse življenje iskali. To svojo izkušnjo želijo deliti z nami v globokem prepričanju, da Kristusova žrtev na križu ni bila zaman. Jezus živi, živeli bomo tudi mi!
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
22. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
28.8. Trnje
Sv.Avguštin, škof, c.u.

Ponedeljek

7,30 +i starši Česnik, Palčje 51, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +i starši Mezgec, Trnje 1, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

29.8. Palčje

20h +Kristina in Alojz Rebec, Palčje 47, obletna

Muč. Janeza Krstnika

Torek

30.8. Klenik

20h +i Zirenstein, Klenik 33, obletna

Sv. Feliks, mučenec

Sreda

31.8. Zagorje

Sv. Rajmund Nonat

Četrtek

1.9. Juršče

Sv. Egidij, opat

1. Petek

18,30 +Marija Šajn, Juršče 41, obletna

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
2.9. Trnje

Sv. Antonin, mučenec

1. Sobota

7h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Zagorje 20h +Ivan in Miroslava Čeligoj, Zagorje 12, obletna

3.9. Novo

Sv. Gregor Veliki, pp.

18,30 +Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Zrimšek, Krka

mesto

11h Po namenih romarjev

8,30 Češčenje SRT
23. NEDELJA Trnje
9h +Franc in Antonija Bergoč, Klenik 44
MED LETOM Trnje
4.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Mojzes, prerok Juršče 12h +i Kočevar
- SLOVENSKA KARITAS nas že enajsto leto vabi na dobrodelno akcijo ZA SRCE AFRIKE. Z zbranimi sredstvi želi pomagati najrevnejšim otrokom in družinam
v Afriki, ki nimajo osnovnih dobrin za preživetje. S pomočjo slovenskih misijonarjev, ki delujejo v posameznih afriških državah podpira daljnoročne razvojne in
humanitarne projekte s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva.
Tisti, ki imate naročeno Ognjišče, ste dobili zraven zgibanko, ki nas vabi k tej akciji. – Hkrati v sodelovanju z misijonarji in lokalno Karitas že sedmič začenjajo tudi
z dobrodelno akcijo Z DELOM DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA, preko katere s
pomočjo mesečnih prispevkov slovenskih družin dobijo delo in zaslužek najrevnejši starši na misijonih v Afriki, Albaniji, Šrilanki. Nekaj zgibank za to akcijo imate
na mizici za tisk. Več in podrobneje si lahko preberete na oglasni deski ali na
medmrežju www.karitas.si. - akcije - za srce Afrike.
- VEROUK: Ta teden začenja šolski pouk. Na sobotnem sestanku za starše smo
sestavili začasni urnik verouka:
URNIK VEROUKA
Trnje
Zagorje
1. razred
torek ob 16h
ponedeljek ob 16h
1. razred
2. razred
ponedeljek ob 15h
ponedeljek ob 15h
2. razred
3. razred
ponedeljek ob 16h
Sreda ob 15h
4 in 5. razred
4. razred
četrtek ob 16h
sreda ob 16h
6. razred
5. in 6. razred
torek ob 17h
petek ob 16h
7.razred
7. razred
ponedeljek ob 17h
petek ob 15h
9.razred
8. in 9. razred
četrtek ob 17h

SPOVED ZA VEROUČENCE v Zagorju bo v petek za 7. do 9. razred ob 15h in
za 4. do 6. razred ob 16h. To je začetek verouka, zato pridite VSI!
- PRVI PETEK in SOBOTA sta ta teden. Vabim k zadostilni pobožnosti v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu. V soboto jo bomo opravili na romanju.
- ŽUPNIJSKO ROMANJE na Dolenjsko bo v soboto. Odhod iz Zagorja bo ob 7h
zjutraj. Romarje bomo pobirali še v Drskovčah, Parju, Palčju, na Jurščah, v Kleniku in Trnju. Domov se vrnemo po 20h. - Obiskali bomo Mirno peč s samostanom
Karmeličank, v stolnici v Novem mestu bomo imeli sv. mašo, kjer bo tudi priložnost za sv.spoved. Po maši krajši ogled frančiškanske cerkve sv. Lenarta in
mestnega središča. Obiščemo še Šentjernej in kartuzijo Pleterje in, če bomo imeli
še čas, še krajši ogled Kostanjevice na Dolenjskem.
- RAZGLASITEV ZA SVETNICO bl. MATERE TEREZIJE iz Kalkute bo prihodnjo nedeljo v Rimu. Na ta dogodek se pripravljamo od preteklega petka z devetdnevnico. Nekateri ste jo dobili v tiskani obliki. Če jo še kdo želi, naj jo poišče na
spletu pri župnijskih oznanilih Trnja in Zagorja.

PONIŽNOST ZARADI KRISTUSA V LJUBEZNI
Zdrava pamet govori, da se ni modro tva in odrešenja, saj nam s tem, ko v poprehitro hvaliti in iskati slavo. Na zdravo nižnosti sprejme križ, prinese odrešenje.
ponižnost so opozarjali že poganski mislePonižen je lahko tisti, ki je v Kristusu in
ci. Tudi svetopisemski Sirah v prvem beri- se mu pridruži pri odrešenjskem delu.
lu pravi: »Otrok, opravljaj svoja dela v Kdor je s Kristusom, zmore zaradi Kristuponižnosti, potem boš priljubljen pri lju- sa in njegove ponižnosti, ki temelji na ljudeh, ki so Bogu po volji« (Sir 3,17–18). In bezni, biti ponižen. Kot vsako krepost monenazadnje Kristusov opomin po skrom- ramo namreč tudi ponižnost uvrstiti v obnosti in ponižnosti v priliki iz današnjega močje ljubezni. Ponižnost brez ljubezni je
evangelija ne preseneča, saj ga lahko uvr- lahko pomanjkanje samozavesti ali celo
stimo med pozive drugih modrecev člo- samozaničevanje, storjena v ljubezni pa je
veštva.
hoja po Kristusovih stopinjah in v službi
Pa vendar se Kristusov govor o ponižno- odrešenja. Zato Kristus, potem ko spregosti razlikuje od drugih priporočil. Kristus vori o ponižnosti, to poveže z ljubeznijo,
govori o ponižnosti v zvezi z Božjim kra- ko v drugem delu evangelija govori, kako
ljestvom. Gostija v Božjem kraljestvu ima prava ljubezen povabi na gostijo – se pravi
drugačno razporeditev sedežev, kot je »se- je radodarna in rodovitna – najprej tiste, ki
dežni red« pri uradnih sprejemih. Tam ve- so na robu družbe (»uboge, pohabljene,
lja, da bo »vsak, ki se povišuje, ponižan, in hrome, slepe«), skratka tiste, ki nam »ne
kdor se ponižuje, bo povišan.« Sam Kri- morejo povrniti«.
stus, ki je prvi v Božjem kraljestvu, je vzor
Ponižnosti ne moremo ločiti od ljubezni.
ponižnosti, saj »je sam sebe ponižal tako, Prosimo Gospoda, da bi imeli ljubezen do
da je postal pokoren vse do smrti.« Kristu- Kristusa in bi se iz te ljubezni darovali za
sova ponižnost je v službi Božjega kraljes- druge ter bili ponižni zaradi ljubezni in v
ljubezni.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Ena sama ura v bližini Stvarnika ti očisti srce, ti razreši vse uganke življenja.
Lea Fatur

Sin živega Boga.
O čudovita visokost
in pretresljiva ljubeznivost!
O vzvišena ponižnost!
O ponižana vzvišenost,
da se Gospod vesoljstva,
Bog in Božji Sin tako poniža,
da se zaradi našega zveličanja
skrije pod neznatnim koščkom kruha!
Poglejte, bratje, ponižnost Boga
in izlijte pred njim svoja srca;
ponižajte se tudi vi,
da vas bo on povišal.
sv. Frančišek Asiški

V današnji Božji besedi nas Gospod
vabi, da razmislimo o svoji ponižnosti.
Čim bolj bomo ponižni pred Gospodom in se ne bomo povzdigovali nad
ljudi, večjo milost nam bo izkazal Bog.
Prosimo ga za odpuščanje vsega, kar
smo storili v napuhu in premočni želji
po materialnih dobrinah.
Hkrati pa ga prosimo, da bi bil zmeraj
med nami. Da bi bdel nad nami in skrbel za nas, ko se spopadamo z vsakdanjimi skrbmi. Naj nas vodi in blagoslavlja tudi v prihajajočem tednu, da bi
znali biti ponižni in hkrati dobrosrčni.

SMEH JE POL ZDRAVJA

BREZDOMEC – To jutro sem sedel na
klopci poleg brezdomca in ga vprašal,
kako je tako končal. Odgovoril mi je: »Še
prejšnji teden sem imel vse. Kuharja, ki
mi je kuhal, mojo sobo so čistili, oblačila
prali in likali, imel sem streho nad sabo,
TV, internet, lahko sem šel v telovadnico,
knjižnico, lahko sem se šolal.« – Vprašal
sem ga, kaj se mu je zgodilo. Droge, alkohol, ločitev? – "Nič od tega. Odpustili
so me iz zapora."

1. september
SV. EGIDIJ (Tilen)

Sv.Egidij (po naše Tilen ali Šent Ilj, ali tudi
Tilih) je živel v 7. do 8. stoletju. Doma je bil
iz Aten. Bil je bogatega rodu. Po smrti staršev je svoje veliko premoženje prodal, izkupiček razdelil siromakom in se odpravil z
ladjo v Egipt k puščavnikom. Toda veter je
ladjo zanesel proti zahodu in pristala je na
obali južne Francije. Egidij se je umaknil v
samoto na levem bregu reke Ron ter tam
molil in se pokoril. Kot puščavnik se je hranil
z zelišči in z mlekom košute, ki je prihajala k
njemu. Legenda pripoveduje, kako je nekoč
zahodno gotski kralj Vambo na lovu naletel
na košuto in ji sledil. Košuta se je zatekla k
puščavniku. Kralj je ustrelil, toda puščica je
zadela puščavnika. Ko se je kralj približal,
ga je Egidij opomnil, naj živali ne stori nič
žalega. Ko je kralj videl, kako Egidij svetniško živi, mu je sezidal samostan, v katerem
je Egidij umrl kot opat.

Tviti papeža Frančiška
Vsi smo grešniki. Vendar
naj Gospod ne dopusti, da bi
bili hinavci. Hinavci ne vedo, kaj pomeni odpuščanje,
veselje in Božja ljubezen.
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