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Trnja in Zagorja
1. adventna nedelja - Karitas

3.12.2017

Leto XV., 48 (848)

ČUJTE, KER NE VESTE, KDAJ PRIDE ČAS

Čuječnost je beseda, ki jo neradi slišimo, mlajši rod niti ne
ve, kaj ta beseda pomeni. Gre za opozorilo glede stvari, ki jih
nimamo pod nadzorom. Tega se bojimo in zato raje odklanjamo misel na to, kaj bo prišlo, ko nam bodo pošle moči, ko ne
bomo sposobni nadzirati samega sebe, svojih bolezni, strahov, dvomov, želja. Beseda izraža prav to: pripravi se na situacije, ki jih nimaš pod nadzorom. Sodobnik pa meni, da je
vsemogočen, da ima vse pod nadzorom, da se mu ni treba
ničesar bati. Kako si znamo lagati, mnogi so celo prepričani,
Čujte torej, zakaj ne veste, da se ne motijo, ko drobne laži postajajo resničnost, ki jih trekdaj pride hišni gospodar, nutno zadovolji. Zakaj bi se obremenjevali s stvarmi, ki se še
niso zgodile! Kdo nas bo rešil te zaljubljenosti vase, kdo nas
ali zvečer ali opolnoči
bo streznil, da si bom priznali: "Tako ne gre naprej.«
ali ob petelinjem petju
Evangelist Marko nam prvo nedeljo v adventu piše: "Tisti
ali zjutraj – da vas
čas je Jezus rekel svojim učencem: 'Čujte, ker ne veste, kdaj
ob nenadnem prihodu
se vrne hišni gospodar - zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju
ne najde spečih.
ali ob zori - da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar
pravim vam, pravim vsem: Čujte!'"
Kar pa vam pravim,
Zakaj je zapisal tako resno svarilo? Se moramo res bati Jepravim vsem: Čujte!«
zusovega
ponovnega prihoda? Se moramo bati srečanja z
(Mr 13,35–37)
Bogom ob našem zemeljskem odhodu? Očitno da. To predvsem velja za tiste, ki mislijo, da se bodo že kako odkupili?
Prepričanje, da se bomo že kako znašli, je zmotno. Sedaj je
namreč pravi trenutek, da naredimo kaj dobrega zase in da že
sedaj začnemo uživati polnost svojega življenja. Kaj je treba
storiti?
Čuječnost ni v tem, da se bojimo in da čim več ur preživimo
na kolenih v molitvi. Molitev je potrebna, ker nas osvobaja naše samozadostnosti in nam prinaša notranji mir. Ko doživimo
pomiritev v Bogu, pa je treba stopiti v akcijo. Božji mir je treba
deliti z drugimi in prinašamo ga lahko le s konkretnimi dejanji dobrote, ljubezni, usmiljenja, odpuščanja. Prava čuječnost je v tem, da opaziš stisko drugega in ne ostaneš ravnodušen.
Adventni čas je lepa priložnost, da se prebudimo, da zahrepenimo po Bogu in ga začnemo
vztrajno iskati. Ponovno je treba odkriti svoje središče in prepoznati lastno podobo. Kako živim? Kaj
me plaši, da se bojim prihodnosti? Se moje življenjske sanje uresničujejo, ali sem vedno bolj zbegan? Ko se bom osredotočil na svoje jedro, bom hitro odkril kaj mi manjka in srečal se bom s svojim
Stvarnikom, ki me nagovarja in mi skuša dopovedati, kaj moram narediti, da se bova za božič spet
srečala in se pozdravila kot prijatelja.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
1. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h +Marija Tomšič, Trnje 7, 30. dan
NEDELJA
3.12. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Frančišek Ksaver Palčje 12h +Anton in Pavla Rebec in +Janez Čeligoj, Pal. 48
duhovnik, apostol

Ponedeljek

Zagorje 15h Devetdnevnica v čast Brezmadežni

4.12. Juršče

Sv. Barbara, mučenka Palčje

15h +Rudolf Šajn, Juršče 71, pogrebna
16,30 Marija Česnik, Palčje 69, 30.dan

Zagorje 17,30 Devetdnevnica v čast Brezmadežni
Torek

5.12. Zagorje 15,30 Devetdnevnica v čast Brezmadežni
Sv. Saba, opat, pušč. Klenik
18h +Anton Kapelj, Klenik 23, 1.obletnica - Devetnevnica
Sreda
6.12. Palčje 16,30 +Francka Česnik, Palčje 69 - Devetdnevnica
Sv. Miklavž, škof

Četrtek

Sv. Ambrož, škof, c.u.

Petek

Zagorje 17,30 Devetdnevnica v čast Brezmadežni

7.12. Juršče

16h +Hermina, Viktor in Milka Zadel, Juršče 58, obl. - Dv

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice - Devetdnevnica

8.12. Trnje

BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEVICE MARIJE

16,30 +Stane Vodopivec, Trnje 39, obletna
+i Mezgec, Trnje 1, obletna

Zagorje 18h +Marija in Franc Česnik, Zagorje 26
+Marija, Janez in Stanislava Sitinger, dar. Petelinje
Sobota
9.12. Zagorje 17h Spoved
Sv. Valerija, mučenka
17,30 +Rafael Želje, Zagorje 2, 30. dan
2. ADVENTNA Trnje
Trnje
NEDELJA
10.12.
Loretska Mati Božja

8,30 Češčenje SRT
9h +Jože Povh, Klenik 46, dar. Zevnik, Kranj
+Milivoj in starši Avčin, Trnje 10, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h SHOD: V čast sv. Miklavžu za sosesko - Ofer

Zagorje 16h ADVENTNA SPOVED (dva tuja spovednika)
- BLAGOSLOV ADVENTNIH VENČKOV IN MARIJINIH PODOB, ki bodo v adventu romale po naših domovih bo takoj po oznanilih. Radi se zbirajte v molitvi ob
podobi naše nebeške Matere ne samo družinski člani; povabite tudi sosede in prijatelje!
- SV. MIKLAVŽ bo otroke iz Zagorje obiskal že danes ob 16h v zagorski dvorani,
otroke iz trnjske župnije pa bo obiskal v torek, 5. decembra, ob 16.30 v cerkvi.
Lepo vabljeni vsi otroci do 5. razreda.
- SLOVESNI PRAZNIK BREZMADEŽNE je v petek. Sv.maše glej zgoraj. Lepo
vabljeni k sv.maši na ta velik praznik naše nebeške Matere, ki je vzornica in zavetnica mnogih rodov mladine, še zlasti tistih, ki so se posebej izročili v njeno varstvo v Marijinih družbah. Te so pod preteklim režimom zamrle, pa bi bile še kako
potrebne v sedanjem času.
- VEROUKA v petek zaradi praznika ne bo. Vsi otroci pa pridite k sv.maši!!!
- PREDAVANJE G. ŠKOFA JURIJA BIZJAKA bo v soboto, 9.12. ob 19h v gasilskem domu. Povabili smo ga na predlog ŽPS Zagorje in g. škof se je z veseljem
odzval in bo rad prišel med nas. Povabljeni ste župljani obeh župnij!

- ADVENTNI KOLEDAR spodbuja otroke in odrasle, da se lepše pripravimo na
praznik Gospodovega rojstva. Spodbuja nas k molitvi in dobrim delom, da bomo
čuječi – budni, kot nas spodbuja današnji evangelij. Kdor adventnega koledarja
še ni dobil, naj ga pride iskat v zakristijo. – DRUŽINE, ki imate veroučence, pa
boste ta teden po njih prejele v dar še knjižico Magnificat – Adventni sopotnik,
ki vam bo vsak dan adventnega časa obogatil še z Božjo besedo in njeno razlago. V njej boste našli tudi spodbude za razne molitve in blagoslove.
- JASLIČARJI v Trnju prosijo za pomoč pri nabiranju maha za jaslice v cerkvi.
Posušen mah pa prinesite v cerkev do vključno 3. adventne nedelje!
Isto velja tudi v Zagorju, kjer ste se birmanci s starši odločili za postavljanje jaslic.
DAN ODPRTIH VRAT Na Škofijski gimnaziji Vipava bo v soboto, 9. 12. 2017
ob 9. uri. Namenjen je učencem višjih razredov osnovnih šol, njihovim staršem,
pa tudi vi župljani, ki bi radi od blizu spoznali šolo, obiskali pouk, se srečali z dijaki, s profesorji in z vzgojitelji ter izvedeli, kaj vse se tam dogaja. Po koncu programa v šoli bo možnost obiska in ogleda dijaškega doma. Lepo vabljeni.
- PAPEŽ VABI MLADE, da »se lotijo sebe«v adventu in začnejo pisati dnevnik
hvaležnosti. Kako lahko to storite, si poglejte na spletu:
http://kp.rkc.si/2017/11/30/dnevnik-hvaleznosti/
- NOVE »ZVONOVE« vam bodo razdelili ob izhodu. Vzemite jih in preberite, kar
je pripravil naš novi dekan in postojnski župnik g. mag. Jožef Koren.

TEDEN KARITAS 27.11. – 3.12.2017 KJE SEM DOMA
»Kje sem doma?« sprašuje se
»Kje sem doma?« sprašujeta
otrok, ki še nedolžen je.
mož, žena, vsa utrujena.
Povem ti, da is tam doma,
Povem glasno, da sta doma,
kjer je ljubezen sred' srca.
pri srcu, ki ljubiti zna.
»Kje sem doma?« sprašuje se
mlad človek, ki na poti je.
Povem ti, da si tam doma,
kjer te ljubezen res pozna.

?

»Kje sem doma?« sprašuje se
star človek, ki zgaran je že.
Povem ti, da si tam doma,
kjer je ljubezen brez meja.
(iz molitvene ure Lojzeta Kozarja)

HVALA
VSEM, KI STE NAM NA KAKRŠENKOLI NAČIN POMAGALI IN S TEM
REŠILI MARSIKATERO STISKO IN TEŽAVO OTROK IN DRUŽIN. Z VAŠO POMOČJO SMO URESNIČILI NAŠ PROGRAM. VELIKO VAS JE, DOBROTNIKOV, ZATO NE BOMO NAŠTEVALI VSEH, DA NE BI KOGA IZPUSTILI. NAJ VAM BOG OBILNO POVRNE.

Sodelavke Medžupnijske Karitas Zagorje in Trnje
Nič slajšega ni od ljubezni, močnejšega nič; nič višjega, nič širšega, nič prijetnejšega, nič popolnejšega, nič boljšega v nebesih
in na zemlji: zakaj iz Boga se je rodila in le v Bogu nad vsemi
stvari si more spočiti.

Prvo adventno nedeljo, ki je hkrati
tudi nedelja Karitas, obhajajmo z željo in prošnjo, da ljubezen postane
na-še poslanstvo in naš način življenja.

Če bi vsak po svojih močeh res prispeval svoj delež k lajšanju stisk in
bolečin, v katerih se znajdejo mnogi zaradi različnih vzrokov, bi življenje teh ljudi bilo veliko lažje.
Hvala vam, dobrotniki, sodelavci in
prostovoljci Karitas. Po vaši dobroti je križ mnogih lažji.
Ob nedelji Karitas iskreno vabim
tudi nove prostovoljce, da se pridružite Karitas, da se ta veriga ljubezni in dobrote še poveča in da še
bolj utrdimo vezi.
Adventni čas, ki ga danes začenjamo, nas spodbuja, da se še dejavneje vključimo v lajšanje bolečin in da
svojo vero sredi tega sveta živimo
kot znamenje upanja in Božje bližine.
Alojzij Cvikl
SMEH JE POL ZDRAVJA
KRIŽ NA GORI – Skupina turistov se je
povzpela na goro, znano po tem, da tam
močno odmeva. Pod vrhom je stal križ.
»Zakaj je tukaj križ?« vpraša eden od turistov vodnika. – »Zato, ker je tukaj neka
turistka znorela.« – »Zakaj pa?« – »Zato,
ker je hotela vedno imeti zadnjo besedo.«

6. december
NIKOLAJ

Rodil se je pobožnim staršem, ko sta bila že
dolgo poročena in sta izgubila upanje na potomce. Bila sta dobra in usmiljena človeka,
odprta za reveže. Sin Nikolaj ju je v tem posnemal. Ko sta mu starša zapustila lepo
premoženje, ga je razdelil med reveže, sam
pa je postal redovnik. Ko je v Miri umrl škof,
so njega izvolili za naslednika. Svojim vernikom je hotel biti v vsem vzgled, zlasti v dobrodelnosti. Ko je nastopil škofovsko službo,
so kristjane v rimski državi še preganjali in
tudi sam je bil zaradi vere v ječi. Kmalu po
smrti so ga začeli častiti kot svetnika. Zaradi
svoje dobrote je postal priprošnjik v vseh
mogočih življenjskih stiskah. Za svojega zavetnika ga častijo mornarji, brodarji in splavarji. Je eden najbolj čaščenih svetnikov
vzhodne Cerkve.

Tviti papeža Frančiška
Svetost pomeni, da se vsak
dan žrtvujemo za druge. Življenje v zakonu je torej odlična pot do svetosti!
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/

