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Trnja in Zagorja
31. nedelja med letom -Zahvalna

5.11.2017 Leto XV., 44 (844)

EVANGELIJ NI ČLOVEŠKA, AMPAK BOŽJA BESEDA,
KI TUDI DELUJE V VAS

Sveto pismo je najbolj brana knjiga v človeški zgodovini, saj
je prevedena v več kot 2.400 jezikov. Ta knjiga ima zelo velik
pomen za staro celino, za Evropo, saj si njene kulture brez krščanstva ne znamo predstavljati. Kot na vsako knjigo, smemo
tudi na Sveto pismo gledati z različnih zornih kotov: z literarnega, zgodovinskega, verskega in še kakšnega drugega vidika.
Bolj redki pa si zastavijo temeljno vprašanje: Kaj je v resnici ta
zbirka knjig? Večina jo namreč jemlje kot eno od knjig, polno lepih misli in nič več. Za Jude je bila biblija sveta knjiga, javno so
jo smeli brati le za to usposobljeni možje. Z iznajdbo tiskarskega stroja postane Sveto pismo dostopno množicam in s tem se
odnos do te knjige zelo spremeni. Že apostol Pavel je opazil, da
Vi pa se ne dajajte klicati
mnogi jemljejo evangelije preveč na lahko in zato ta besedila
z imenom »učenik«,
nimajo pravega učinka. Krščanski skupnosti v Tesaloniki je pizakaj eden je vaš Učenik,
sal: »Mi se neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki
vi vsi ste pa bratje.
ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne le kot človeško besedo,
Tudi ne kličite nikogar
ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo; ta tudi deluje v vas,
na zemlji »oče«,
ki verujete.«
Sveto pismo ima sicer različne literarne vrste, a je več kot lezakaj eden je
po besedilo, prijetno za branje in z lepimi smernicami za življevaš Oče, nebeški.
nje. Kar Bog govori je čista resnica in zato njegove besede veliTudi se ne imenujte
kokrat niso prijetne za naša ušesa. Zakaj? Božja beseda predvodniki, zakaj
stavlja življenje, tisto pravo življenje, ki ga zob časa ne more
eden je vaš vodnik, Kristus. uničiti. Misijonarji so se tega zelo zavedali, zato so njihovi
Kdor je največji med vami, uspehi v veliki meri povezani z verodostojnostjo oznanjevanja,
ko niso oznanjali svojega nauka, ampak Jezusa, ki se s svojim
bodi vaš strežnik.
vstajenjem in odhodom v nebo ni oddaljil od nas, ampak je ostal
Kdor se bo poviševal,
v svetu. Kdor vidi v Svetem pismu Božje razodetje, pismo nebo ponižan, in kdor se bo
beškega Očeta, ki vsakega od svojih otrok osebno nagovarja,
poniževal, bo povišan.
zanj je ta beseda »živa in učinkovita, ostrejša kakor vsak dvore(Mt 23,8–12)
zen meč«, bo nekje drugje zapisal isti sveti Pavel.
Kako spoznamo učinkovitost Božje besede? Kdor se poglablja vanjo in v njej išče Božjo voljo, ta je v
nenehnem spreminjanju. Bog ga neprenehoma oblikuje in mu razkriva skrivnosti življenja. Apostoli so
najprej govorili o Jezus kot so ga doživeli v treh letih hoje za njim. Svoje izkušnje so zapisali v evangelijih, kjer nam je dan za zgled popolni človek in naš odrešenik Jezus Kristus. Hkrati so pred nami konkretni
ljudje, z vsemi svojimi darovi in slabostmi, ki pa zaradi svoje človeške pomanjkljivosti niso zavrženi. Odrešenje je prišlo za ljudi, ki niso popolni in zato potrebujejo odrešenika. Prav ti zgledi nas navdajajo z
upanjem, da smo tudi mi med njimi, če verujemo v Jezusa in ga sprejemamo za svojega učitelja.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
31. NEDELJA
Trnje
MED LETOM Trnje
- ZAHVALNA
5.11.

8,30 Prvosobotna pobožnost - spoved
9h +Katja in Ana Blažek, Trnje 31, obletna
+Zvonko Rotar, Klenik 3, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Sv. Zaharija
Juršče
in Elizabeta

Ponedeljek

6.11.

Sv. Lenart, opat

Torek

7.11.

Obl.posv. KP stolnice

Sreda

8.11.

Sv. Bogomir, škof

Četrtek

12h +Ludva Zadel, Juršče 84, 30. dan

Klenik

17h +Jože Povh, Klenik 46, osm.- dar. Lavrič, Stari kot

Trnje

17h +Marija Tomšič, Trnje 7, osmina

Zagorje

9.11. Juršče

7h +Franc in Antonija Zadel, Zagorje 59, obletna
16h +i Štefan in starši Zadel ter +i starši Šajn, Jur. 2, obl.

Posv.Lateran.bazilike

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
.10.11
17,30 +i starši in Lojzka Šabec, Zagorje 100, obletna
Sv. Leon Veliki, papež Zagorje
+i starši Vadnjal, Zagorje 89/a, obletna
Sobota
11.11.
17h Spoved
Zagorje
Sv. Martin, škof
17,30 +Franc Tomšič, Drskovče 5, obletna
+Jože Lever, Drskovče 5, obletna
9h V čast sv. Lenartu za sosesko Klenik - ofer
32. NEDELJA Klenik
MED LETOM Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
12.11. Palčje 12h +Stane Tomšič, Palčje 13
Sv. Jozafat Kuncevič

Šilenta. 14h V čast sv. Martinu, Ratečevo Brdo 12

- MILOŠČINA današnje ZAHVALNE NEDELJE je za Petrov dom – dom upokojenih duhovnikov v Šempetru pri Gorici. Hvala za vaš dar v ta namen!
- 6. razred V TRNJU: jutri boste namesto k verouku v Trnje prišli k sv.maši v Klenik počastit sv. Lenarta, ki ta dan goduje.
- SPOVED ZA ŠOLARJE bo v tem tednu v Trnju v torek ob 16h, v Zagorju v
petek ob 16h. Kdor ne more na tisti dan, naj pride v Zagorju v soboto, v Trnju pa
naslednjo nedeljo (19.11.) pred mašo.
- SVETOPISEMSKI KROŽEK je v torek ob 19h v Zagorju. Lepo vabljeni tudi novi
člani, ki bi se radi bolje spoznali z najbolj razširjeno in znano knjigo na svetu!
- SESTANEK MEDŽUPNIJSKE KARITAS bo v četrtek ob 19h v župnišču v Zagorju. Vse članice lepo vabljene!
- SHODA prihodnjo nedeljo: v KLENIKU ob 9h, na ŠILENTABRU ob 14h. Tam
bo maševal g. prof. Rafko Valenčič. Na obeh krajih je ofer za cerkev. V Kleniku
ste vabljeni tudi verniki iz Trnja, na Šilentabor pa vsi, ki lahko pridete.
- V HRENOVICAH pri FARI začenjajo prav ta dan ob 15h leto praznovanja 700letnice od kar je v dokumentih omenjena župnija Hrenovice.
- ZAHVALE g. škofa Jurija ob zahvalni nedelji: g. škof se zahvaljuje najprej
Gospodu za 40 let obnovljene in razširjenje koprske škofije. Zahvaljuje se tudi
vsem okoliškim škofijam, ki so do tedaj upravljale posamezne dele naše seda-

nje škofije. V nadaljevanju se zahvaljuje z besedami apostola Pavla (1 Tes 2,713):
Zahvaljujemo se tudi za vas, dragi verniki, da ste besedo, ki ste jo slišali od nas,
sprejeli ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi
deluje v vas. Zahvaljuje se za dolgo vrsto duhovnikov, ki so delovali v škofiji in
se, kakor piše apostol Pavel, noč in dan trudili, da bi nam oznanili Božji evangelij:
z govorom in tiskom in radiem, z brezkončno vero in upanjem in ljubeznijo, v velik
potrpežljivosti, v nadlogah, v potrebah, v stiskah.
- OB ZAHVALNI NEDELJI se tudi župnik zahvaljujem vsem vernikom za vašo
vztrajnost: da vztrajate in se trudite, da bi živeli v skladu z Božjim in cerkvenim
naukom, da si prizadevate za medsebojno povezanost v župniji in tudi širše na
različne načine kot člani ŽPS in ŽGS, MŽ Karitas, pevskega zbora – odraslega,
otroškega ali mladinskega in vsem, ki jih vodite. Zahvaljujem se tudi vsem civilnim
združenjem, ki od zunaj podpirate naše delo: gasilcem, krajevni skupnosti in občini. Zahvala tudi vsem, ki ob različnih priložnostih in praznovanjih pomagate z
delom ali materialno. Še posebej se zahvaljujem vsem, ki tudi molite zame! Naj
vam TISTI, ki se ne da prekositi v dobroti, povrne z večnimi darovi!

NASVETI IN OPOMINI
Pismouki in farizeji so Božji nauk, posredovan po Mojzesu, podredili svojemu
okusu in svojim željam. Sebe so postavili za središče in merilo vsega. Zato jih je
Jezus grajal. Kdo ve, če se ni tudi nas prijelo kaj (ali morda celo veliko) duha farizejev in pismoukov? Nekaj vprašanj kot razmislek ob današnjem evangeliju:
Smo središče našega učenja mi ali je Jezus? Oznanjamo svojo (človeško) modrost ali modrost križanega Kristusa? Nam gre za uveljavljanje moči, zemeljskega
sijaja, zunanje uspešnosti? Težimo za tem, da bi se ponašali s svojim uspehi, s
svojo preteklostjo, s svojim »smo pa le mi imeli prav«? Merimo svojo vrednost
po tem, koliko raznih priznanj, imenovanj in odlikovanj smo prejeli?
Katera knjiga nam pomeni več: zakonik ali Jezusov evangelij? Iščemo v evangeliju črko ali duha? Precejamo komarje in spregledujemo slone? So naše nedeljske maše zgolj izpolnitev zapovedi ali pa družinska srečanja ob Jezusu? So naše
župnije predvsem cerkvenopravne ustanove ali pa skupnosti ljudi, ki jih povezuje
Kristusova ljubezen? Imamo sebe za nezmotljive učitelje in vodnike ali pa hodimo vsi vsak dan v šolo k edinemu Učitelju in Vodniku?
Smo sprejemljivi za dobrohotne nasvete? Se bojimo dobronamerne kritike? Bi
vzrojili, če bi nas na primer kdo opomnil »Bodi manj uraden in bolj domač?«
Manj razumarski in bolj toplo človeški. Manj zahteven in bolj razumevajoč. Manj
posveten bolj duhoven. Manj grob in bolj vljuden. Manj zapovedovalen in bolj
pripravljen na pogovor. Manj se bori proti zlu in bolj uveljavljal dobro. Manj govori ni več stori. Manj toži nad slabimi časi in več veselega upanja vnašaj v svoj
prostor.
Kdor ne sprejme nasvetov in opominov, si sam zapira pot k napredku. Ostal bo
vedno isti in ponavljal vedno iste napake.
Po: Beseda da Besedo

Je naša ljubezen tako odprta, kolikor so bile razprte roke
našega Kralja na križu? (Lojze Bratina)
Zahvala je priznanje naših meja
in medsebojne odvisnosti,
priznanje, da se do največjih,
najvrednejših in najbolj osrečujočih
stvari v življenju
ne dokopljemo sami,
ampak so nam podarjene.

6. november
LENART

(Bogdan Dolenc)

Gospod,
hvala ti za rodovitno zemljo …
Hvala za travnike, polja in njive,
za svetlobo in temo,
za tvoj dotik v rosi
in tvoj smehljaj v cvetu …
Hvala za vsak najmanjši dar,
saj so le–ti najlepši.
Hval ti, Gospod,
ker ti nikoli ne jemlješ,
ampak vedno daješ v obilju.
Amen.
Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto A

SMEH JE POL ZDRAVJA

Na slovenskih tleh je temu svetniku posvečeno blizu 70 cerkva, kar priča o njegovi
priljubljenosti med našimi predniki. Po večini
so jih sezidali ljudje, ki so se srečno rešili iz
turškega ujetništva, ker so se priporočili sv.
Lenartu, zavetniku jetnikov. Ta je bil sin
plemiške družine in deležen viteške vzgoje
na dvoru kralja Klodvika. V krščanski veri ga
je poučil Reimski nadškof. Te se je oklenil z
veliko ljubeznijo in po nekaj letih študija je
bil posvečen v duhovnika. Postal je samotni
puščavnik in živel v skrajni spokornosti in
premišljevanju. Pri njem so mnogi iskali nasvetov in duševne pomoči. Največje zadoščenje mu je bilo, če je mogel spreobrniti
kakšnega kaznjenca. Pri kralju je posredoval za neštete jetnike in dosegel, da so bili
izpuščeni.

Tviti papeža Frančiška
Bog je tisti, ki daje življenje.
Spoštujmo in ljubimo
človeško življenje,
zlasti ranljivo življenje
v materinem telesu.

»Mami boš pripovedovala kasneje,
zdaj pokliči policijo.«
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