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Leto XV., 21 (781)

KO BI HOTEL BITI VŠEČ ŠE LJUDEM,
NE BI BIL KRISTUSOV SLUŽABNIK

Komu hočem biti všeč? Ob tem vprašanju se marsikdo zdrzne in si ne upa priznati, da je to neke vrste praželja in osnovna
zakonitost, po kateri se vsi ravnamo. Če ne bi bilo tako, bi lahko
rekli, da smo bogovi, kajti samo tisti, ki je nepopoln in opaža v
svojem življenju različne pomanjkljivosti in vrzeli, ki se jih boji,
se mora vsak dan truditi, da bi bil všečen, da bi ga drugi opazili,
da bi izstopal, da bi bil pomemben. Z zbegano podobo o sebi se
vsakdo srečuje toliko časa, dokler ne odkrije svojega središča in
Jezus je šel z njimi. Ko pa
smisla svoje eksistence. Zakaj živimo? Ali je res potrebno priže ni bil več daleč od hiše,
merjanje in iskanje všečnosti?
S tem vprašanjem se je ukvarjal tudi apostol Pavel v svojem
je stotnik poslal k njemu
pismu Galačanom: "Čudim se, da se od tistega, ki vas je pokliprijatelje in mu sporočil:
»Gospod, ne trudi se; zakaj cal po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k nekemu drugemu
evangeliju, ki pa ni drug evangelij, le nekateri vas begajo in
nisem vreden, da prideš pod hočejo Kristusov evangelij postaviti na glavo." Pavel je opazil,
mojo streho. Zato se tudi
da nekateri učitelji ne oznanjajo evangelija, ampak sebe in zato
nisem imel za vrednega, da pravi nauk prilagajajo, da bi bili ljudem čim bolj všeč. To vnaša
bi šel k tebi, ampak reci le
med vernike, ki nimajo veliko izkušenj, razdor in zmedo. Zato
besedo, in moj služabnik bo jim je Pavel jasno povedal, komu želi biti on všečen: tistemu, ki
ga je potegnil iz zmede, v kateri se je znašel, ko je preganjal
ozdravljen. Ko je Jezus to
slišal, se je začudil; in se je kristjane. On hoče biti všeč samo Jezusu Kristusu. "Koga si
namreč skušam dobiti na svojo stran, ljudi ali Boga? Si mar priobrnil ter množici, ki ga je
zadevam, da bi bil všeč ljudem? Ko bi hotel biti všeč ljudem, ne
spremljala, rekel: »Resnič- bi bil Kristusov služabnik." Všeč je treba biti tistemu, ki si to zano, povem vam, še v Izraelu služi in mu ni vseeno, kje bomo pristali. Samo tisti, ki nas je
ustvaril si zasluži, da se ga oklenemo in ljubimo z vsem srcem,
nisem našel tolike vere.«
z vso dušo in vsem mišljenjem. S tem se vsi strinjajo, a življenje
(Lk 7,6–7.9)
teče po drugačnih tirnicah. Zakaj?
Zmedenemu lahko razlagaš ure in ure, a ne bo dojel, kaj hočeš povedati. Najprej je treba počistiti z
njegovo zmedo, da bo sposoben sprejeti resnico. Treba mu odpreti oči, da bo videl svoje stanje, da se bo
zgrozil in te bo prosil za pomoč. Brez jasno izrečene želje po spremembi, se ne bo nič zgodilo. Po Bogu
je treba hrepeneti, ga vsak dan iskati in se truditi kljub številnim porazom. Bog se bo odzval na našo
vztrajnost in resnost. Približal se bo samo tistemu, ki ga zares išče in ga hoče imeti za svojega voditelja.
Če hočemo, da bo Jezus naš prijatelj in odrešenik, se moramo okleniti samo njega in ga ne izpustiti. Sorodniki, prijatelji in znanci so sicer potrebni, ker smo socialna bitja, odvisni drug od drugega, vendar previdnost ni nikoli odveč. Ne smemo se preveč izpostavljati, da se ne poškodujemo. Zato ni nič narobe, da se
drug drugemu odpiramo počasi, preizkušamo drug drugega, da bi jasno videli, koliko lahko zaupamo in kako
se na določenega človeka lahko zanesemo. Skeleče rane, ki jih odpirajo nesoglasja, kratki stiki, tekmovalnost in častiželjnost, so pri mnogih odprta dolga leta in jih je težko pozdraviti. Popolnoma se lahko prepustimo samo Bogu, ki mu nobena stiska ni tuja in nam hoče samo dobro.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 +i Šuštaršič in Možina, Trnje 54, obletna
9. NEDELJA
Trnje
PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA
MED LETOM
29.5. Zagorje 10,30 V čast SRT za vse župljane obeh župnij
Sv. Maksim Emonski

Ponedeljek

PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA
Zagorje 15h Šmarnice

30.5. Palčje

Sv. Ivana Orleanska

Torek

31.5. Klenik

19h +Stane in Terezija Česnik, Palčje 39, obletna
– Šmarnice
19h V dober namen, N.N. - Sklep šmarnic

Obiskanje Dev. Marije

Zagorje 20h Sklep šmarnic
Sreda
1.6. Zagorje 20h +Natalija (Linka) Česnik, Bukovje, obletna
Sv. Justin, mučenec
+Zora Koren Škerk, Zagorje 107, zadušna
Četrtek
2.6. Brdo
18,30 Za žrtve vojnega nasilja, Ratečevo Brdo, obletna
Sv. Marcelin in Peter Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
1. Petek

3.6. Trnje
Trnje

SRCE JEZUSOVO

17h Spoved za prvoobhajance, domače in ostale
18,30 +Pavel in Frančiška Rotar ter +Darko Kastelic, Kl. 73, obl.

Zagorje 20h +Marija Žele, Zagorje 73, 1. obletnica
1. Sobota
4.6. Zagorje 19,30 Spoved
Svetogorska MB
20h +Stane in Bogdan Fatur, Zagorje 51, obletna
10. NEDELJA Zagorje 9h Za vse župljane obeh župnij
MED LETOM Trnje
5.6. Trnje

9,45 Češčenje SRT
10,30 SLOVESNOST 1. SVETEGA OBHAJILA: V čast Usmiljenemu
Sv. Bonifacij, škof, m.
Jezusu za prvoobhajance in njihove družine
Zagorje 14h Krst Katje Benčina in Vrtnice
- Po oznanilih se pripravimo za procesijo. V Trnju gre vsaka vas za svojo zastavo, če je kdo nima, pa gre za župnijsko Sv.Trojice. Otroci greste za svojo zastavo sv. Alojzija in Brezmadežne. V Zagorju bodite otroci pri starših. Pri kapelicah bodimo čim bolj skupaj, da bomo lažje vsi skupaj sodelovali s poslušanjem
Božje besede, s petjem in molitvijo. Lepo urejena procesija in sodelovanje je izraz
naše vere v Jezusa pod podobo Kruha. Tudi tako pričamo zanj!
- ŠMARNICE za Klenik in Trnje bodo v Trnju danes zvečer ob 19,30. V torek je
sklep šmarnic: za Trnje in Klenik bo z mašo v Kleniku ob 19h. Šmarničarji vseh
treh vasi (Zagorje, Drskovče in Parje) pa pridite za sklep v Zagorje ob 20h. VSI
prinesite s seboj mapo z nalepljenimi sličicami. Vse manjkajoče sličice boste dobili takrat. Tisti, ki ste bili pri vseh šmarnicah, boste dobili posebno nagrado.
- VEROUK je še ta teden po običajnem redu. PRVOOBHAJANCI ga bodo imeli
tudi v torek in četrtek ob 17h. – Pohvaliti moram, da ste veroučenci iz trnjske fare v velikem številu prišli na zapovedani praznik Sv.Rešnjega Telesa in Krvi k
sveti maši!
- SPOVED za prvoobhajance, njihove starše, ostale domače in druge bo v
petek ob 17h. Spovedoval bo tudi g. Marjan Škvarč iz Pivke. Vabim, da se vsi
predvsem duhovno pripravimo na ta veliki dan prvoobhajancev, njihovih domačih
in vse župnije.

- MESEC JUNIJ je posvečen češčenju JEZUSOVEGA SRCA. Kjer bo sv.maša,
bomo brali tudi letošnje vrtnice.
- SLOVESNI PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA je ta teden – v petek, ki je obenem
tudi prvi petek v mesecu. Maše bodo v Trnju ob 18,30, v Zagorju pa ob 20h. Na
obeh krajih bo pred sv. mašo prilika za spoved.
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Tisti, ki še želite, da
tudi vam prinesem Jezusa, mi sporočite!
- POROČILO 7.seje ŽPS Zagorje: Po začetni molitvi smo razmišljali o poslanstvu
in poklicanosti v družini. Vloga staršev je poleg tega, da vključujejo otroke k različnim dejavnostim, tudi, da jih naučijo, da Jezus in verouk nista običajni dejavnosti ali krožki, ampak nas učijo živeti, razmišljati, presoditi kaj je prav in kaj ne in bi
jim morali dati prednost pred vsem drugim. Zadnje čase se večkrat dogaja, da
otroci opuščajo verouk in maše zaradi prevelikih obremenitev z vseh strani. Razmišljali smo tudi o malih občestvih, v katerih se kaže, koliko je župnija živa.
Našteli smo kar nekaj teh malih občestev: Karitas, molitvena skupina, pevci, otroški pevski zbor, biblična skupina, ŽPS, ŽGS in strežniki. Pogrešamo pa še nekatere druge skupine (zakonske ...) Nato smo iskali najboljše načine s katerimi bi v
ta občestva privabili čim več župljanov, predvsem pa mladih. Pogovorili smo se
tudi kaj je vloga duhovnika in sicer, da spodbuja mlade ter starše k udeleževanju,
da išče skupaj z ostalimi nove animatorje in nove oblike dela. – Praznovanja, ki
so že za nami in tista, ki so še pred nami, so v glavnem enaka, kot je bilo navedeno že pri poročilu trnjske ŽPS. Morda smo se nekoliko več pogovarjali o obisku
Fatimske Marje v naši župniji, ki bo prišla k nam v sredo, 3. avgusta ob 20h in
ostala vso noč do 8h zjutraj 4.8.- Član ŽGS je opozoril, da so zlasti stranska in
zakristijska vrata potrebna nove barvne zašite. Kaže se tudi potreba po sodobnejšem aparatu za predvajanje pesmi za ljudsko petje in raznih molitvenih besedil.
Stari diaprojektor večkrat »trokira«. - Članica MŽ Karitas je povedala, da se je v
trgovini v enem tednu zbralo za 6 kg hrane, ki so jo oddali v skladišče v Pivko.
Potekajo še redne akcije, npr. zbiranje šolskih potrebščin v šoli in druge…
OZDRAVLJENJA
Evangeliji na raznih mestih pripovedujejo o
Še bolj občudovanja vredna je stotnikova
čudežnih ozdravljenjih. Današnje se razlikuje od iskrena globoka in spoštljiva vera. Iskrena, ko
drugih po tem, da Jezus bolnika niti videl ni. tako preprosto in prepričljivo primerja Jezusovo
Ozdravil ga je na daleč.
oblast nad boleznijo s svojo oblastjo nad vojaki.
Pripoved vključuje več drugih ozdravljenj. Na Globoka, ker sploh ne dvomi o Jezusovi moči
prvi pogled so neopazna. Spadajo namreč v nad boleznijo in njegovi volji, da bi bolnika
drugačno vrsto. So pa pomembna za evangelij- ozdravil. Spoštljiva, ker se ima za nevrednega,
sko sporočilo.
da bi ga Jezus počastil s svojim obiskom in stoEno do njih je vedenje stotnika, poveljnika pil v njegovo hišo. Takšna vera zasluži ne le porimske vojaške posadke v Kafarnaumu. Pričako- hvalo, temveč tudi uslišanje. Dosegla je oboje.
vati bi bilo, da bo surov, nadut in nasilen, kakršni
Nepričakovano je tudi vedenje Judov. Stotnik
so navadno osvajalci. Pa je ljudem ne samo na- je pogan, pogane pa so Judje prezirali. Z njimi
klonjen, ampak jih ima celo rad. Čeprav tujec in so imeli le uradne stike. Stotnik pa je bil ne le
pogan, jim je sezidal shodnico, z judovskimi sta- pogan, ampak zraven tega še vojaški predstavrešinami pa je v prijateljskih odnosih. Je tudi do- nik države, ki si je prisvojila judovsko ozemlje.
brega srca, saj se sicer ne bi toliko trudil za Navzočnost rimske vojaške posadke je zavezdravje bolnega služabnika.
dnega Juda bodla v

oči in mu v srcu vzbujala odpor. Tu pa vidimo prijateljska in naravnost prisrčna razmerja med rimskim stotnikom in judovskimi starešinami. Ti pridejo k Jezusu, hvalijo stotnika in priporočajo njegovo
prošnjo.
Telesno ozdravljenje je vrednota. Večja vrednota
pa je vera, ki je takega ozdravljenja vredna. Pa naj
zraste v srcu Izraelca ali Rimljana.
Po: F. Cerarju

»Gospod, ne trudi se, saj nisem vreden,
da prideš pod mojo streho …«
Prosimo te, da bi to misel resnično dojeli,
da bi dojeli ponižno držo,
ki jo ta molitev zahteva,
da bi dojeli tvojo neskončo veličino –
in se zavedli svoje majhnosti …
te z zaupanjem in resnično vero
sprejeli v svoje srce,
da bi te po nas in naši drži
tudi drugi spoznali. Amen.
Ena sama ura v bližini Stvarnika
ti očisti srce,
ti razreši vse uganke življenja.
(Lea Fatur)

SMEH JE POL ZDRAVJA
BESEDE – Nika se v veži pogovarja po
telefonu že več kot pol ure. Njeni starši
sedijo v kuhinji. Oče razdražen pravi:
»Tudi danes temu ni videti konca ne kraja!« – Mama ga skuša pomiriti: »Ne pozabi, kako vesela sva bila takrat, ko je
spregovorila prve besede«!

V svojem življenju je opravljal nevsakdanji
poklic: spreobračal je kaznjence in na smrt
obsojene spremljal na zadnji poti. Do tega
poklica je prišel po zaobljubi. Rodil se je
1563 v Italiji. Ko mu je bilo 22 let, je nevarno
zbolel na želodcu. Ko so zdravniki že obupali nad njim, se je zaobljubil, da se bo odrekel svetu, če mu Bog ohrani življenje. Po
ozdravitvi je v Neaplju študiral bogoslovje in
bil posvečen v duhovnika. Kmalu se je pridružil pobožni bratovščini, ki je skrbela
predvsem za jetnike in sužnje na galejah.
Leta 1589 je ustanovil nov red »manjših redovnih bratov«. Ta je imel za cilj delovno in
bogomiselno življenje. Njihovo dušno pastirstvo je bilo na prižnici, v spovednici, v ječah,
bolnišnicah in na ladjah. Umrl je 1608 in je
zavetnik Neaplja.

Tviti papeža Frančiška
Gospod nam govori po
Svetem pismu in v molitvi. Naučimo se biti pred
njim v tišini, kadar meditiramo ob evangeliju
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