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Trnja in Zagorja
26. nedelja med letom

1.10.2017

BODITE ISTIH MISLI IN ISTE LJUBEZNI
ENE DUŠE IN ENEGA MIŠLJENJA

Leto XVI., 39 (839)

Kaj vodi sodobnikovo življenje? Česa se oklepa pri
postavljanju svojih ciljev? Vsekakor večina vidi najprej
samega sebe, svoje potrebe in svoje sanje. Priznati je
treba, da je človek po svoji naravi egoist, kar sodobni liberalizem izpostavlja s pretiranim poudarjanjem človekovih pravic in posameznikove enkratnosti. Strinjam se
z dejstvom, da je vsak človek enkraten in neponovljiv,
A kaj se vam zdi?
zato ne razumem nauka o reinkarnaciji. Kar je enkratno,
Neki človek je imel dva sina.
je neponovljivo, saj nismo narejeni po tekočem traku.
Obrnil se je k prvemu in rekel:
Zaradi svobode, ki jo prejmemo kot edina bitja na zemlji,
‚Sin, pojdi danes delat
so naša dejanja zavestna, osebna in s tem tudi odgov moj vinograd!‘
vorna. To je imel verjetno v mislih tudi apostol Pavel, ko
Ta je odgovoril: ‚Nočem!‘
Filipljanom svetuje: »Če premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo Pozneje pa se je skesal in je šel.
Duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moStopil pa je k drugemu
je veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene
in rekel prav tako.
duše in enega mišljenja.«
Ta je odgovoril:
Pavel najprej izpostavi človekovo enkratnost in hkrati
‚Pojdem, gospod‘, pa ni šel.
nepopolnost. Smo ustvarjena bitja, vsak s svojimi enKateri teh dveh je očetovo vokratnimi sposobnostmi, ki jih daje na razpolago skupnoljo
spolnil?« Pravijo: »Zadnji.«
sti, v kateri živi. Skupnost gradijo nepopolni posamezniJezus
jim reče: »Resnično,
ki, zato najdemo v njej vedno določeno število izkoripovem
vam, da pojdejo
ščevalcev, ki samo jemljejo, nič pa ne dajejo. Njim je
namenjen Pavlov opomin in spodbujanje iz ljubezni, da v Božje kraljestvo cestninarji in
bi se zavedali, kako je prava ljubezen v nenehnem dianečistnice prej ko vi.«
(Mt 21,28–31)
logu: kdor ljubi daje in prejema hkrati. Tako se gradi
skupnost, ki ima istega Duha, ki jo povezuje med seboj in ji daje moč, da so posamezniki sposobni
presegati svoje sebične želje in tako graditi novo celoto, ki je močnejša in trdnejša zaradi istega duha, istih ciljev in interesov. Kjer je Božji Duh, tam je v ospredju nesebična ljubezen, usmiljenje in prizanašanje. Zato v družini, kjer sprejemajo drug drugega takšnega kot je, ni nihče postavljen na
stranski tir, ampak se vsi veselijo drug drugega, saj čutijo, da so skupaj močni in nepremagljivi.
Kakšne motive ima v ozadju apostol Pavel, da lahko tako razmišlja? Njegovi motivi niso filozofski,
ampak zelo stvarni. Pred seboj ima konkreten zgled: »To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe
izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem.« Za zgled nam je dan popoln
človek, Jezus Kristus, ki se je zaradi nas ponižal, sprejel človeško naravo in šel na križ. Tako nam je
konkretno pokazal, kakšna mora biti popolna ljubezen: nesebična, vedno osebna in pripravljena tudi
umreti za drugega.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
26. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
- ROŽNOVENSKA
1.10.
Sv.Terezija
Deteta Jezusa

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Rožni venec
Trnje
Trnje

Ponedeljek

2.10.

8h Spoved (domači)
9h +Albert Debevec, Trnje 96, obletna
+Alojz Perenič, Klenik 20
ZAČETEK ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA (do 12h)

15h NADALJEVANJE ČEŠČENJA SRT
in spoved (eden tuj spovednik)
16h +Marija in Franc Bergoč, Klenik 28, obletna
+i Šenkinc, Trnje 33 - SKLEP ČEŠČENJA SRT

Palčje

19h V dober namen – Rožni venec

Sv. Frančišek Borgia

Klenik

19h Za zdravje, Klenik 85 – Rožni venec

Sreda

18h +i starši Milharčič, Parje 18
Zagorje 19h Rožni venec

Angeli varuhi

Torek

3.10.

4.10. Parje

Sv.Frančišek Asiški

Četrtek

5.10. Juršče

Sv.M.Favstina Kowal.

1. Petek

17,30 +Zofija in Franc Šajn, Juršče 8, obletna – Rožni v.

Zagorje 19h Rožni venec za duhovne poklice

6.10. Klenik

17,45h +i Zirenstein, Klenik 33, obletna – Rožni venec

Sv. Bruno,
redovni ustanovitelj

Zagorje 19h +Anton in vsi +i Rolih, Drskovče 23 – Rožni venec
+Jože in starši Fatur, Drskovče 1, dar. Drskovče 23
1. Sobota
7.10. Zagorje 18,30 Spoved
Rožnovenska Marija
19h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov – Rož.ven.
8,30 Rožni venec za duhovne poklice
27. NEDELJA Trnje
Trnje
9h Teja Volk, Klenik 31, obletna
MED LETOM
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
8.10.
Sv.Benedikta, d.muč. Juršče 12h +Karmen Maljevec, Juršče 28, dar. Milena

Zagorje 15h Rožni venec
- SPORED CELODNEVNEGA ČEŠČENJA V TRNJU:
ob 9h sv. maša, po maši vabljeni starši z otroki,
od 11h do 12h povabljeni vsi - kdor le more. Od 12h do 15h premor.
od 15h do svete maše ob 16h se nadaljuje češčenje, vabljeni VSI, ki niste mogli
dopoldan. Med tem časom bo spovedoval g. Marjan Škvarč.
- ROŽNOVENSKI MESEC se začenja danes. V župnijski cerkvi v Zagorju ga
bomo molili vsak dan: ob delavnikih po maši ali ob 19h zvečer, ob nedeljah pa ob 15h.
V trnjskih cerkvah ga bomo molili pred ali po maši. Če se dogovorite za molitev
rožnega venca vsak dan ali večkrat v tednu, sporočite, da dam v Oznanila. – Sicer pa ga molite v družinah. Če ni možno celega, pa molite vsaj kako desetko!
- TEDEN ZA ŽIVLJENJE z geslom: »Kako je lepo upanje, ki mi ga daje Bog«
začenja danes. Namen tedna je, da bi se v mladih in drugih okrepilo upanje za
prihodnost, za rešitev iz stisk, za polnost življenja, ki nam jo pripravlja Bog, če mu
sledimo. Mladi in družine so lepo povabljeni na srečanja, namenjena njim. Spored

je na letaku na oglasni deski. Spremljali boste lahko na Radiu Ognjišče in na internetni strani www.gibanjezazivljenje.si.
- PRVI PETEK IN SOBOTA bosta ta teden. Prav lepo vabljeni k sv. maši in zadostilnemu sv.obhajilu.
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga
pridem obhajat, naj sporoči!
- Po rožnovenski nedelji je v navadi BIRA. V Palčju bo jutri po maši, v Kleniku
v torek po maši, v Parjah v sredo po maši, v četrtek na Jurščah po maši, v soboto v Trnju v Mežnariji od 14h do 16h. V Zagorju bo vsak dan dopoldan, razen
srede in petka, ter vsak večer od 20h do 21h.

BISTVO JE V DELU, NE V BESEDAH
Na Jezusovo vprašanje »Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« lahko
brez težav tudi mi odgovorimo, da je delo pomembnejše od »govorjenja«. To vemo vsi. Tako je pomembneje to, kar se recimo naredi po volitvah, kot pa to, kar je
bilo obljubljano v predvolilni bitki. Enostavno je namreč nekaj reči, to realizirati
pa je popolnoma druga zgodba. Običajno gre pri udejanjanju za mnogo večji in
zahtevnejši izziv.
Ta evangelijski odlomek je vedno aktualen. V primerjavi z volitvami bi lahko
rekli, da voditelji prihajajo in odhajajo, evangelij pa v nasprotju s tem ostaja vedno enak, z enakimi poudarki, jasnimi obljubami in »posledicami«. Vedno se nanaša na mene osebno, z osebnim pristopom in nagovarjanjem.
Skozi ogledalo evangelijskega odlomka poglejmo naše življenje. Kateremu od
sinov smo podobni? Tistemu, ki takoj reče »Da.« in potem ne naredi ničesar, ali
tistemu drugemu? Vprašanje, ki nam zagotovo pomaga izprašati vest. Jezus nas z
ostrimi besedami želi prebuditi iz naših »iluzij« in izničiti naše predsodke, ko
omeni »cestninarje in nečistnice«. Jasno nam pokaže našo podobo v ogledalu.
Spadamo med tiste, ki se imajo za posebej pobožne in poslušne Božji volji, ko je
pa treba pristopiti k »resnemu delu« za zveličanje, pa popolnoma odpovemo?
Ker je Jezus na prvo mesto postavil cestninarje in prostitutke, je nadvse šokiral
množico. Tudi danes reakcija ne bi bila nič drugačna. Vendar nam s tako izrazito
podobo želi zgolj povedati, kaj konkretno v njegovih očeh kaže na veličino človeka. Pomembna so mu dela, ne lepe besede. Na podlagi naših del se bo odločalo o
tem, kdo pojde v nebeško kraljestvo.
Druženje ob oltarni mizi nas krepi, Božji kruh z oltarja pa nam daje notranje
moči, da zmoremo opraviti poslanstvo in delo v vinogradu, v katerega vsakogar
izmed nas vabi. Odzovimo se in delo tudi opravimo!
Po: p. J. Župiću

Radio Ognjišče vabi na festival sodobne krščanske glasbe s slavljenjem, Ritem srca, ki
bo v četrtek, 12. oktobra, ob 19,30, v športni dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice (po 5 €) dobite na Radiu Ognjišče, v prodajalnah založbe
Ognjišče, Slomškove knjigarne in eno uro pred festivalom. Mladi, pridite in slavite Boga s
pesmijo in svojo prisotnostjo, ob spremljevalnem bendu v živo! Dobrodošli 12. oktobra ob
19,30 v Šentvidu na prazniku mladih – na Ritmu srca!

Rožni venec je moja najljubša molitev. Je čudovita molitev, čudovita v
svoji preprostosti in globini. Zares,
na ozadju besede zdravamarije se
pred očmi duše vrstijo najpomembnejši prizori življenja Jezusa Kristusa. Hkrati more naše srce vključiti v
zaporedje skrivnosti rožnega venca
vse dogodke, ki sestavljajo življenje
posameznika, družine, naroda. Cerkve in človeštva; osebne izkušnje in
doživetja bližnjega, posebej tistih
ljudi, ki so nam najbližji, ki so nam
pri srcu. Tako v preprosti molitvi
rožnega venca utripa ritem človeškega življenja.
sv. Janez Pavel II.

Ljudska pobožnost
je ena naših prednosti,
ker gre za molitve,
ki so zakoreninjene globoko
v srcih ljudi. Tudi ljudi,
ki so nekoliko oddaljeni
od življenja Cerkve in
nimajo velikega razumevanja vere,
se ta molitev notranje dotakne.
Treba je le »razsvetliti« te geste,
»očistiti« to tradicijo,
da bo postala aktualno
življenje Cerkve.
(Benedikt XVI.)

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."

5. oktober
FAVSTINA KOWALSKA

Rodila se je 25. avgusta 1905 kot tretja
izmed desetih otrok v revni in pobožni
kmečki družini v vasi Glogowiec pri Lodzu.
Od otroških let se je odlikovala v pobožnosti, delavnosti in ubogljivosti. Šolo je obiskovala manj kot tri leta, ker je zaradi revščine
morala pomagati doma. Ko ji je bilo šestnajst let, je šla služit, da se je sama preživljala in pomagala staršem. 1925 je stopila v
samostan sester Božje Matere usmiljenja v
Varšavi. V skupnosti je prejela ime sestra
Marija Favstina. V raznih redovnih hišah je
opravljala preprosta dela: bila je kuharica,
vrtnarica in vratarica. Vsako delo je sprejemala z veselim obrazom. Globino njenega
duhovnega življenja razkriva njen Dnevnik,
ki je po obliki knjiga spominov, v katero z
okornimi črkami zapisovala predvsem ‘srečanja’ svoje duše z Bogom. Telesno popolnoma izčrpana, duhovno pa v polnosti dozorela, mistično zedinjena z Bogom, je umrla
5. oktobra 1938, ko je dopolnila komaj 33
let.

Tviti papeža Frančiška
V družini se učimo, kako
ljubiti in prepoznavati
dostojanstvo vseh,
še posebej ostarelih.
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
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