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BOG SI JE IZBRAL TISTO, KAR JE V OČEH SVETA NESPAMETNO,
DA BI OSRAMOTIL MODRE

S čim se navadno ponašamo pred drugimi? Najprej so v
ospredju akademski naslovi, ki naj bi govorili o tem, kdo je
nadpovprečen, pametnejši in s tem znotraj majhne elite. Kdor
se ne more izpostaviti s svojim znanjem, se ponaša s tem, kar
je mogoče doseči z veliko denarja. Zato je glede modernih
stanovanj, sanjskih avtomobilov, oblačil z najprestižnejšimi
znamkami, že takšna baharija, da marsikdo meni, da si kaj takega lahko privoščiš le z večmilijonskim zadetkom na loteriji,
Blagor žalostnim,
ne pa z redno plačo, pa čeprav bi ta bila deset tisoč evrov mezakaj
ti bodo potolaženi.
sečno. In kaj je s tistimi, ki niso dovolj pametni in ne premožni?
Blagor lačnim
Ostanejo v nekem povprečju, ki nikogar ne zanima. In prav
in žejnim pravice,
tem, ki se ne morejo šopiriti z ničemer, razen s svojim poštenim
zakaj ti bodo nasičeni.
življenjem, je namenjeno veselo oznanilo o odrešenju.
Apostol Pavel je pisal korintski krščanski skupnosti: "Glejte,
Blagor usmiljenim,
bratje, kakšni ste poklicani! Ni vas veliko modrih po mesu, ni
zakaj ti bodo
vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasusmiljenje dosegli.
protno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta nespametno,
Blagor čistim v srcu,
da bi osramotil modre." Korinčane je hotel postaviti na realna zakaj ti bodo Boga gledali.
tla in jim razkriti bogastvo, ki ga imamo v Božjih očeh in ga za(Mt 5,5–8)
to molj tega sveta ne more uničiti. Kakšni smo pred Bogom?
Ko je Bog ustvaril Adama, se je začudil in dejal: "To je prav dobro!" Človek je vreden več od celotnega vesolja in od vseh drugih živih bitij. Ustvarjen je namreč po Božji podobi in sličnosti. To je
takšno dostojanstvo, ki si ga ne znamo dovolj dobro predstavljati. Z Jezusovim nastopom pa je stopilo v ospredje še nekaj drugega: z rojstvom smo vsi prejeli enako dostojanstvo in zato ne sme nihče biti porinjen na stranski tir. Pred Bogom smo vsi enaki. Nobeden nima pravice, da se povzdiguje
nad drugega, vsi smo svobodni, ker nas je osvobodil Jezus Kristus, naš odrešenik. Zanj pa vemo,
da se je najbolje počutil med nevednimi, zatiranimi, odrinjenimi, med velikimi grešniki. Rad je zahajal tudi v družbo plemenitežev, a med njimi je skoraj vedno povzročil kakšen spor in negodovanje,
ker je razkrinkaval njihovo dvoličnost. Zato Pavel Korinčane svari, naj se ne ponašajo s svojo pomembnostjo. Korint je bil v njegovem času eno od najvplivnejših pristanišč in neke vrste svet v malem. To je bila velika prednost, a hkrati tudi nevarnost, kajti tam, kjer je bogastvo, kjer so zveze in
trgovina zelo cveti, marsikdo živi v nekem naivnem prepričanju, da mu je vse dovoljeno in si lahko
privošči, kar mu srce poželi. Človekov napuh ne pozna meja in zato se je zmotno oklepati mnenja,
da se rodimo nedolžni. To ni res: rodimo se z nekim naivnim prepričanjem, da smo pravi ljudje šele
takrat, ko smo bogovi. Zato je krst potreben, ker nas samo prerojenje v duhu naredi za normalne
ljudi, za ustvarjena bitja, ki se zavedajo, da morajo biti za to, kar so, hvaležna Bogu, ki je dober in
enako radodaren do vseh. Apostol Pavel danes svetuje tudi nam: "Kdor se ponaša, naj se ponaša v
Gospodu!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
4. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
29.1.
Sv. Konstancij, škof

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

Ponedeljek

30.1.

Sv. Martina, mučenka

Torek

31.1.

Sv. Janez Bosko, duh.

Sreda

1.2.

Sv.Brigita Irska, opat.

Četrtek

8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Rebec, Trnje 73
+Jože Žigon, Trnje 58, obletna
12h +Janez in Karolina Kovačič, Palčje 48

Sv.Pavel 14,30 +Matija Čopič, Drskovče 10, pogrebna
Klenik

Zagorje

2.2. Trnje

16h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

7h +Frančišek Širca, Postojna, osmina
16,30 Po namenu darovalcev

Zagorje 18h +Albert Ludvik, Drskovče 28, obletna
+Milka in Silvo Zadel, Zagorje 102/a
3.2. Zagorje 17,30 +Matija Čopič, Drskovče 10, osmina

Jezusovo darovanje
SVEČNICA

1. Petek

Sv. Blaž, škof, mučen. Klenik

1. Sobota

19h V dober namen

4.2.

Zagorje 17h Spoved
Sv.Jožef Leoniš., kap.
17,30 +Olga in Frenk Vadnjal, Zagorje 18, obletna
8,30 Prvosobotna pobožnost.
5. NEDELJA Trnje
9h +Ernest Margon, Trnje 62, obletna
MED LETOM Trnje
5.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv Agata, dev. muč. Juršče 12h +Ivan Zadel, Juršče 58, obletna
- NEDELJA SV. PISMA je danes. Spodbuja nas, da vsak dan vzamemo v roke
Sveto pismo in preberemo odstavek ali dva in iz tega poglabljamo svoj odnos do
Boga. – Danes popoldne ob 15h je v Škofijski gimnaziji Vipava srečanje z g. škofom dr. Jurijem Bizjakom, ki bo tudi nam Spregovoril kaj na srce«, kar je geslo
današnje nedelje. Vabljeni vsi bralci Božje besede in vsi, ki imate radi Božjo besedo.
- OBISK MISIJONARJA G. JANEZA KRMELJA: hvaležni smo misijonarju za
njegov obisk. Kdor pa želi pomagati njegovemu misijonu, mu lahko sam izroči
svoj dar.
- Msgr. VLADKO PIRIH, dolgoletni postojnski župnik in dekan je umrl v petek
zvečer. Pogreb bo jutri ob 15h z mašo v župnijski cerkvi in nato s sprevodom in
pokopom pri sv. Lazarju. Danes od 12h leži na parah v župnijski cerkvi. BOG MU
DAJ VEČNI POKOJ IN VEČNA LUČ NAJ MU SVETI! NAJ POČIVA V MIRU! AMEN
- POGREB +Matije Čopiča z Drskovč 10 bo jutri ob 14,30 pri Sv.Pavlu.
- VEROUK je ta teden za vse skupine reden, le 4. razred v četrtek v Trnju pridite
k sv. maši ob 16,30 namesto k verouku. Birmanci pridite k sv.maši v torek ob 16h
v Klenik. Ker ta teden ni maše v Palčju, pridite tudi palški birmanci v Klenik.
- JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA bo v četrtek, 2.2. Sv. maše glej zgoraj.
Ta dan je blagoslov sveč. Ob blagoslovu držimo v rokah prižgane sveče v spomin
na Jezusa, ki ga je starček Simeon imenoval »Luč v razsvetljenje poganov«.
– Te sveče prižigamo doma, ko duhovnik prinese Jezusa v sv. hostiji bolnikom in
ostarelim, pa tudi ko blagoslavljamo dom in družino in ob velikih praznikih.

Ker ni več potrebno, da bi jaz nabavljal sveče, si jih nabavite sami. Dobite jih
tudi v knjigarni Družine v Postojni.
- PRVI PETEK in SOBOTA sta ta teden. Vabim vas, da s prejemom sv. spovedi
in obhajila zadoščujemo Jezusovemu in Marijinemu Srcu. V Zagorju ob sobotah
in v Trnju ob nedeljah pred mašo opravljamo prvosobotno pobožnost v pripravo
na 100-letnico Marijinega prikazovanja v Fatimi, kjer je tri pastirčke prosila, naj
molijo za spreobrnjenje grešnikov in v zadoščenje Jezusovemu in Marijinemu Srcu za vse naše grehe in žalitve drugih. – Za spoved bom na razpolago pol ure
pred sv. mašo.
- SV. BLAŽ, priprošnjik zoper bolezni v grlu, goduje v petek. Zato boste ob koncu
sv. maše lahko prejeli tudi njegov blagoslov.
- NAROČNINA: Če še kdo ni poravnal za katoliški tisk, naj to stori še danes ali jutri.

SREČEN ALI BLAŽEN
Vedno, ko se srečujem z besedilom blagrov, ostrmim od čudenja, a tudi onemim
od nemoči. Kako se bližati tem veličastnim
besedam in kako jih na kratko približati
drugim. Tokrat se ustavimo samo ob besedi
»blagor«.
Kaže, da je Jezus uporabil ustaljeno literarno obliko blagrovanja. Poznamo jo že v
Stari zavezi in je lepo izražena v začetku
psalmov: »Blagor človeku, ki ne hodi po
nasvetu krivičnih, … temveč se veseli v
Gospodovi postavi« (Ps 1,1). Seveda so si v
Stari zavezi pod besedo blagor predstavljali
predvsem bogastvo in uspeh kot Božje plačilo za človekovo pravičnost. Jezus pa paradoksalno pokaže na blagor tistih, ki so žalostni ali trpijo krivico.
V grškem jeziku, v katerem so napisani
evangeliji, so razlikovali izraz srečen in
blažen. Izraz srečen so uporabljali filozofi,
izraz blažen (makarios) pa evangeliji. Prvi
izraz je psihološki: dobro se počutiti. Drugi
izraža gotovost, da smo na pravi poti. Kdor
najde zavetišče pred dežjem, je srečen, drugi pa kljub dežju nadaljuje pot, a je zadovo-

ljen, ker bo prej prispel domov, in mirno
prenaša neprijetno vreme. Ta vidik ustreza
pomenu evangeljskih blagrov: »Si reven?
Žalosten? Te preganjajo? Ne bodi žalosten!
Vse se bo dobro končalo.« Prvi vidik je sreča, ki jo je mogoče doseči s kozarcem dobrega vina ali druge alkoholne pijače, z
udeležbo na zabavi … Ljudje so v tistih trenutkih veseli, a kaj, ko ti trenutki hitro minejo. Potrebno jih je vedno znova »obnavljati«. Kozarcu vina dodati drugega in tretjega, z ene zabave oditi na drugo. Ali ni to
tragika našega razbolenega in nezadovoljnega sveta, da mora enemu obisku diska
dodajati vedno nove, enemu odmerku
omame vedno nove? Ta svet hrepeni po
sreči in meni, da bo s »seštevanjem« kratkotrajnih sreč dosegel neminljivo. Povrhu
pa nas minljivi trenutki sreče ne napolnijo z
občutkom smisla, ki ga rojeva gotovost, da
smo na pravi poti, ki nas vodi h končnemu
cilju, k dosegu vira prave sreče – k Bogu.
Samo on nam zagotavlja trajno srečo – to je
blaženost.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

TUDI MI SMO LUČ, KI JO PRINAŠAMO SVETU
Sv. Avguštin pravi, da je »Simeon izbranec, ki je
lahko videl Jezusa po mesu. Na isti način ga vidi
vsak od nas, ko ga doume z očmi vere.« Simeon v
sebi pooseblja tako duhovništvo kot preroštvo in
daje Jezusu ključe duhovniške in preroške službe
za odklepanje grehov, ki so v verige vklenili vse

človeštvo. V srečanju Simeona, Ane in Jezusa je
Kristusova skrivnost razkrita: On je luč za pogane
ter slava za Izrael.
Na vzhodu so današnji praznik poimenovali
Hypapante, praznik srečanja, saj Simeon in Ana, ki
se v templju srečata z Jezusom ter v njem prepoz-

nata težko pričakovanega Mesija, predstavljata člo- veštvo, ki se v Cerkvi sreča s svojim Gospodom.
Pozneje, ko se je ta praznik razširil tudi na zahod,
pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija s
svečkami. Od tu izhaja drugo ime za ta praznik:
svečnica. To vidno znamenje želi nakazati, da Cerkev v veri sreča Njega, ki je »luč ljudem«, ga z vero
sprejme in nato to »luč« z vso zavzetostjo ponese
svetu.
Skladno s tem liturgičnim praznikom je sveti Janez
Pavel II. od leta 1997 želel, da se na ta dan po vsej
Cerkvi obhaja poseben dan posvečenega življenja,
saj je darovanje Božjega Sina model za vsakega
moškega ali žensko, ki posveti svoje življenje
Gospodu. Ta dan ima trojen namen: najprej hvaliti
Gospoda in se mu zahvaljevati za dar posvečenega
življenja, drugi namen je prebuditi poznavanje in
spoštovanje tega načina življenja pri vsem Božjem
ljudstvu in tretji namen pa je, povabiti vse, ki so posvetili svoje življenje zaradi evangelija, da bi obhajati
čudovita dela, ki jih je v njih storil Gospod.
Po: Benedikt XVI.

Tviti papeža Frančiška
Ne upirajmo se Svetemu Duhu, pač pa mu dovolimo, da
deluje v našem življenju in tako prenovi nas, Cerkev in ves
svet.

SMEH JE POL ZDRAVJA
PROSTO DELOVNO MESTO – Neki
prosilec se oglasi v živalskem vrtu: »Bral
sem oglas, da iščete krotilca divjega leva. Ali je mesto še prosto?« – »Žal ni,
prav včeraj smo vzeli nekoga v službo.
Toda brez skrbi, oglasite se spet čez
dva ali tri dni.«

1. februar
BRIGITA IRSKA

O sveti Brigiti Irski pripovedujejo, da je
imela tako čisto srce, toliko svetosti v svojih
delih, toliko gorečnosti za Boga in toliko sočutja s trpečimi in grešnimi ljudmi, da je bila
najpopolnejši posnetek Jezusove matere.
Sodijo, da je bila njena duša Marijini tako
zelo podobna, da je tudi njeno obličje dobilo
Marijine poteze. Zato so ji dali častno ime
»Irska Marija«. Kot otrok je bila deležna lepe vzgoje. Že v zgodnji mladosti je bila izredno ljubezniva. Srečo je iskala samo v dobrih delih. Lepota duše ji je sijala tudi z
obraza in vabila številne ženine. Da je ne bi
več nadlegovali, je odšla v samoto redovnega življenja. Do svojega sedemdesetega
leta je ohranila mladostno svežino. Umrla je
1. februarja 523, kot je sama že vnaprej napovedala.
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/

Vir: arhiv Ognjišča

Blagor usmiljenim (kajti usmiljenje bodo dose

Gospod Jezus,
ko si živel na zemlji, si nas učil, naj bomo usmil
Marija nam je zagotovila, da se usmiljenje skaz
Naj nas Sveti Duh okrepi, da bi vsak dan vedno
Kljub vsem našim grehom in napakam upamo
ga obljubljaš. Amen.

