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SLEKLI STE STAREGA ČLOVEKA Z NJEGOVIMI DELI VRED

Kdor si vzame čas zase, se spremlja od dneva do dneva
in se trudi, da bi se čim bolj poznal, mora priznati, da ta vaja
ni nikoli zaključena. Vedno znova ugotavlja, da mu še vedno
kaj manjka, da še ni popoln, da bo moral vložiti še veliko truda. Tega se najbolj zavedajo športniki, ki iz dneva v dan popravljajo svoje rezultate in niso nikoli zadovoljni. Človek je
samo človek in nič več. Če bi bil bog, vsakodnevni trud, da bi
bil boljši, ne bi bil potreben. In vendar mnogi mislijo, da so
popolni, da si lahko vse privoščijo, da smejo ukazovati drugim kot tisti, ki so nekaj več in jih je zato treba poslušati.
Takšnega vase zagledanega narcisa lahko opredelimo kot
"starega človeka", kot tistega, ki je ostal na ravni otroka in se
Rekel pa mu je
je nehal razvijati. Žalostno je, da je takih starčkov iz dneva v
nekdo iz množice: »Učenik, dan več in prav ti nedonošenčki nam želijo vladati in krojiti
rêci mojemu bratu, naj de- človeško zgodovino.
Apostol Pavel se je na svojih misijonskih potovanjih srečediščino deli z menoj!«
val
s podobnimi razmerami, zato je Kološanom pisal: "OmrOn pa mu je odvrnil:
tvite
v sebi to, kar teži k zemlji: nečistovanje, pohotnost,
»Človek, kdo me je postavil
strastnost, hudobno poželenje in pohlepnost, ki je isto kot
za sodnika ali delivca
malikovanje. Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega
čez vaju?« In rekel jim je:
človeka z njegovimi deli vred in oblekli novega, ki se prenav»Glejte in varujte se
lja po podobi svojega Stvarnika, da bi ga spoznal." Stvarstvo
vsake lakomnosti;
je lepo in zato zemeljske dobrine ne smemo omalovaževati.
zakaj življenja nima
Ustvarjene so zaradi nas in naš Stvarnik želi, da z njim soustvarjamo in tako gradimo takšno kraljestvo, ki bo močno in
nihče iz obilice
trdno, da se bomo z veseljem ozirali na prehojeno pot in si
svojega premoženja.«
govorili: "Dobro je, kar smo naredili. Bogu hvala!"
(Lk 12,13–15)
Žal pa ni vse tako dobro, kot morda zgleda na prvi pogled.
Večina preveč vidi le zemeljske dobrine in ji ne uživa v pravi meri, ampak jih zlorablja. Zato iz dneva
v dan bolj čutimo, da se nam narava maščuje in je vedno bolj nepredvidljiva. Maščujejo se nam sile,
ki nimajo razuma in kaj se bo šele zgodilo, ko bo Bog rekel: "Dovolj vas imam, niste vredni moje ljubezni!" Zato apostol Pavel danes piše vsem nam ista svarila, kot jih je zapisal Kološanom: "Omrtvite
v sebi to, kar teži k zemlji, ker ste slekli starega človeka!" Ob tem svarilu pa je treba najti odgovor na
novo vprašanje: "Kakšen je novi človek? Kdo nam je za zgled, da ga bomo lahko posnemali?"
Novi človek je prerojen v Svetem Duhu. To ni več stari Adam, ampak Kristus, ki je oznanjal ljubezen in svoj nauk potrjeval s čudeži in številnimi ozdravljenji. Še več, s svojo smrtjo na križu je pokazal, da ljubezen ne pozna meja. Kdor ljubi, gre do konca in se ne sprašuje o tem, ali bo kaj prejel v
zameno. Zato je novi človek tisti, ki ljubi, odpušča in sodeluje z Bogom.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
18. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
31.7. Trnje
Sv. Igancij Lojolski

7,30 +Antonija in Alojz Česnik, Palčje 70, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Anton Žakelj in +i starši Matičič, Trnje 84, oblet.
Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Ponedeljek

1.8. Juršče

Sv. Alfonz M. Ligvorij

Torek

18,30 +Franc in Kristina Žužek, Juršče 43, obletna

Zagorje 20h Tridnevnica: V čast fatimski MB za spreobrnjene

2.8. Klenik

18,30 +Joža Žele, Klenik 25, obletna

Zagorje 20h Tridnevnica: V čast fatimski MB za spreobrnjene
3.8. Zagorje 20h Tridnevnica: +i starši Kljun, Zagorje 71, obletna

Sv. Evzebij iz Vercel.

Sreda

Sv.Lidija, svetop.žena

Četrtek

4.8. Zagorje 7h V zahvalo za obisk fatimske Matere Božje
Trnje
15h +Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Zrimšek, Krka
5.8. Zagorje 20h +Ernesta Bečaj, Zagorje 89/c, osmina

Sv.Janez Vianney

1. Petek
Marija Snežna

1. Sobota

6.8. Zagorje 19,30 Spoved

Jezusova
spremenitev na gori

20h +Janez Sedmak, Zagorje 19, obletna
+August Lutar, Zagorje 39, zadušna

19. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
7.8. Trnje
Sv.Sikst II., papež m.

7,30 +Anton Šajn, Juršče 69, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +i Muha, Trnje, dar. Vrh Marija

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

- SREČANJE MOLIVCEV ZA MISIJONE naše škofije bo ob 15h v Sežani. Tam
bo najprej molitvena ura za misijone in nato somaševanje, ki ga bo vodil g. Pavel
Bajec, misijonar na Slonokoščeni obali. Udeležilo se ga bo več dosedanjih misijonark in misijonarjev. Lepo vabljeni k udeležbi!
- TRIDNEVNICA v pripravo na obisk kipa fatimske Marije Romarice bo v Zagorju
od jutri do srede, ko bo obenem tudi njen sprejem. K tej tridnevnici ste vabljeni tudi verniki iz trnjske župnije, kolikor vam je mogoče.
- POGREB +e Erneste Bečaj, Zagorje 89/c bo v torek ali sredo ob 16h.
- POTEK OBISKA FATIMSKE MARIJE je bilo podrobneje opisano v prejšnjih
Župnijskih oznanilih. Preberite si tudi zadnje »Zvonove«.
Stanje pri nas, v Evropi in celem svetu še zdaleč ni rožnato. Papež govori o tretji svetovni vojni, ki se že dogaja po delih. Tudi sami se morda ob vseh novicah o
terorizmu, atentatih, ubojih, dolgotrajnih vojnah v nekaterih državah počutimo (milo rečeno) nelagodno. Kaj lahko storimo proti vsem tem nevarnostim, ki ne bodo
obšle Slovenije in ki ne bo ostala kot samoten in varen otok? Kako naj ozdravimo
bolni svet? Marija v Fatimi je dala trem pastirčkom to zdravilo in ga daje tudi nam:
molitev in premišljevanje skrivnosti rožnega venca. Naj se molitev, še posebej molitev rožnega venca, vrne v naše družine. Brez molitve nismo več kristjani,
nismo več povezani z Bogom, z nebeško materjo Marijo in tudi med seboj nismo
več povezani. Marija nas bo v teh dneh vabila v svojo družbo, da bi se spet vrnili
k Bogu, k našemu Gospodu Jezusu Kristusu, da ne bi žalili

Boga s kletvijo, z nedeljskim delom, z opuščanjem sv. maše… Zato se bomo posvetili Jezusovemu in Marijinemu Srcu. V teh dveh Srcih imamo varno zavetje!
- SPOVEDOVANJE: Da bo srečanje z Marijo prineslo prave duhovne sadove, bo
v Zagorju v sredo zvečer 3.8. na razpolago en tuj spovednik. Po sprejemu in sv.
maši bo za spoved na razpolago tudi domači spovednik. V Trnju pa bo tuj
spovednik v četrtek od 14,30 dalje.
- LISTKE s prošnjami in zahvalami prinesite k sprejemu in jih položite v košarico
k Mariji. Darovi pa bodo za kritje stroškov.
- SREČANJE BOLNIKOV in OSTARELIH bo v TRNJU v četrtek ob 15h ob zaključku obiska fatimske Marije Romarice. Pripeljite k temu srečanju tudi vaše domače, ki ne morejo več sami v cerkev. Vsi prisotni skupaj z bolniki in ostarelimi
pa ste povabljeni na majhno zakusko
- PRVI PETEK in SOBOTA sta v tem tednu. Ker je v petek tudi zaobljubljeni
praznik v Slavini, v Trnju ta dan ne bo maše, v Zagorju pa bo ob 20h osmina.
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v soboto dopoldne.
- OKLICI v Zagorju: Šink Andrej in Kalčič Mateja.

POHLEP ZASLEPI OČI SRCA
Mislil sem, da so razprtije ob dedišči- duhovne vrednote, nazadnje pozabi celo
nah stvar kmečke preteklosti in da tega nase in na svoje dostojanstvo.
ni več. Pa smo tudi danes priče podobKoliko sodobnih ljudi je zaradi ponim razprtijam! Ljudje se radi skregajo hlepa tako zaslepljenih, da jim ni nikoli
že zaradi pokojnin. Včasih pride do dovolj bogastva, ampak stremijo za doprav mučnih položajev, ko starejši ljud- bičkom in ne znajo več praznovati neje pravično razdelijo vse, kar imajo, pa delje. Pohlep po dobičku jim je tako
jih potem boli, ker se otroci kregajo, češ zameglil pogled, da ne vidijo, da s tem,
da niso dovolj dali vsem. Zaradi dedi- ko so trgovine ob nedeljah odprte, kraščine, materialnih dobrin so se ljudje dejo matere otrokom, uničujejo družine
pripravljeni skregati, netiti sovraštvo in in delavke spreminjajo v sužnje. Poprepire, prekiniti odnose ter gojiti za- hlepnost sodobnega človeka se kaže tuvist.
di v tem, da mora biti za vsako delo
Nič novega! Že pred dva tisoč leti je plačan. Ne zna več delati zastonj. Ko»nekdo iz množice rekel Jezusu: ‘Uči- maj boste našli ljudi, zlasti mlade, ki bi
telj, reci mojemu bratu, naj deli dedi- bili pripravljeni delati kot prostovoljci.
ščino z menoj’.« Vzrok prepira je po- Sodobni individualisti težko priskočijo
hlep po imetju. »Korenina vsega zla je na pomoč človeku v stiski. Končno,
pohlep«, ki lahko postane korenina šte- ljudje zaradi pohlepnosti ne vidijo več
vilnih drugih grehov. Zato je Jezus člo- višjih, duhovnih dobrin. Taki miselnosti
veku, ki je bil v sporu z bratom zaradi so zapadli tudi tisti, ki si v počitnicah
dediščine, rekel: »Varujte se pohlepno- vzamejo čas za vse, samo za duhovnost
sti, kajti človekovo življenje ni v premo- ne.
ženju.« Pohlepnost človeku tako zaslepi
Prosimo Gospoda, naj nikoli ne zasrce, da vidi samo bogastvo, samo materi- megli pogleda naše duše pohlep, ampak
alne dobrine, pozabi pa na sočloveka in na

naj nam on nakloni čist pogled in čisto
srce.

Ruska zgodba govori o kmetu, ki bi silno rad imel več zemlje. Njegovo vzdihovanje je slišal premožni sosed in mu obljubil, da mu bo dal toliko zemlje, kolikor
jo lahko obhodi v enem dnevu.
Kmet je zgodaj vstal in začel hoditi, da
bi prehodil čim večji krog. Ko je sonce zašlo, je zagledal na koncu poti svojo ženo
in soseda. Namesto da bi stopil proti njima, je hotel narediti še en krog, da bi obkrožil čudovit sosedov dom. Prav ob
sončnem zahodu je prišel v objem svoje
žene. Zmagoslavno se je smejal – potem
pa se mrtev zgrudil. Preveč je obremenil
svoje srce. Naslednji dan so ga pokopali.
Sosed je še enkrat vprašal, koliko zemlje
je dovolj, in si kar sam odgovoril: »Zadosti
je toliko zemlje, kolikor je človek potrebuje
za svoj grob. Naš prijatelj ima končno dovolj zemlje.«
Konec zgodbe se lepo sklada s koncem današnjega evangelija. V svojem
pohlepu je ruski kmet pozabil ne samo na
ženo, ki ga je čakala, pozabil je na soseda in ga ni zanimalo, koliko zemlje mu bo
vzel, pozabil je celo nase in na svoje
zdravje. Pohlep mu je popolnoma zaslepil oči.
Po: Drobne zgodbe z biserom, 93

SMEH JE POL ZDRAVJA
Zaradi hudega neurja in poplav so morali v nekem kraju zapreti šolo in otroci
so ostali doma. Tudi verouk je odpadel.
Ko so po enem tednu otroci spet prišli
k verouku, jih je katehistinja vpašala, ali
so nenačrtovane počitnice dobro porabili. Mihec dvigne roko: »Jaz sem veliko molil, da bi še dolgo padal dež?

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

2. avgust
PETER JULIJAN

Rodil se je leta 1811 blizu Grenobla v
Franciji in bil sodobnik sv. Janeza Vianneya.
Že kot deček je občutil posebno ljubezen do
Jezusove navzočnosti v tabernaklju in je
večkrat ure in ure preklečal pred njim. Leta
1851 je pod vplivom notranjega razsvetljenja sklenil, da bo ustanovil svoj red, ki se bo
posvetil izključno češčenju sv. Rešnjega telesa in iskal nove možnosti in načine, kako
sploh širiti čast presvetega Zakramenta. V
Parizu je tako ob podpori pariškega nadškofa kmalu ustanovil novo družbo, ki se je
imenovala »družba duhovnikov najsvetejšega zakramenta«. Bil je izvoljen za dosmrtnega vrhovnega predstojnika. Za svetne ljudi pa je ustanovil bratovščino najsvetejšega
zakramenta, da bi navajala k molitvi pred
sv. Rešnjim telesom. Po njegovih zapiskih
je bila spisana knjiga »Božja evharistija«, ki
je izšla tudi v slovenskem prevodu.

Tviti papeža Frančiška
So tvoji grehi veliki? preprosto reci Gospodu: »Odpusti
mi, pomagaj mi, da spet
vstanem, spremeni moje srce!«
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