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Trnja in Zagorja
27. nedelja med letom

8.10.2017

Leto XVI., 40 (840)

SVOJE ŽELJE IZRAŽAJTE BOGU Z MOLITVIJO,

PROŠNJO IN ZAHVALJEVANJEM
Pri verouku hitro odkrijemo, kako je molitev vedno bolj
na stranskem tiru. Otroci ne znajo moliti. V obdobju najnežnejšega otroštva so jih morda starši naučili Sveti angel, a s tem se je molitvena praksa tudi nehala. Kako naj
živi iz molitve otrok pri desetih letih, če pozna samo eno
molitev in še ta mu je odveč, ker ne vidi rezultatov svoje
Rečejo mu:
molitve. Vendar se tako ne dogaja le sodobnikom, ampak
»Hudobneže bo hudo
je bilo tako vedno: za večino molitev ni bila nikoli proces,
pokončal in vinograd
ki bi dajal njihovemu življenju smisel in pravo usmeritev.
bo dal v najem
Zato je apostol Pavel pisal Filipljanom: »Nič ne skrbite,
drugim vinogradnikom,
ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z
ki mu bodo ob svojem času da- molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki prejali pridelek.« Jezus jim reče:
sega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kri»Ali niste nikoli brali v pismu: stusu Jezusu.« Pavel je odličen sistematik, zato so nje‚Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, govi stavki podobni procesu, ki ima jasen začetek, dobro
načrtovan razvoj in praktičen zaključek.
je postal vogelni kamen;
»Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte
Gospod je to naredil
svoje želje Bogu!« apostol Pavel začne svoje razmišljain je čudovito v naših očeh.‘
nje. Molitev je vedno dobrodošla in tudi potrebna, če se
Zatorej vam pravim,
hočemo znebiti različnih skrbi, nejasnosti in življenjskih
da se vam bo
preizkušenj. Vedno je treba moliti in se nikoli naveličati.
Božje kraljestvo vzelo
Toda kako? Večina meni, da ne zna moliti in zato raje ne
in dalo ljudstvu, ki bo dajalo
molijo. Zato Pavel izpostavi dva načina molitve: prošnjo
njegove sadove.
in zahvaljevanje. Kot dober psiholog ve, da se na molitev
(Mt 21,41–43)
spomnimo, ko smo v stiski in ne vidimo prave rešitve. Ko
ti voda teče v grlo, boš poskusil vse, samo da bi se rešil.
Pred težkim izpitom je tudi lahkomiselni študent na kolenih in se oklepa molitve kot edine rešilne bilke. Večina zna v molitvi samo prositi in moledovati pred Bogom. Tak je začetek sleherne molitve:
prosimo, da bi se nam uresničili naši načrti, da bi bili zavarovani pred najslabšim, ki se lahko zgodi.
Zato smemo trditi, da nas stiska spravi na kolena in nas uči moliti. Tak je začetek.
Apostol Pavel pa se s tem ne zadovolji, kajti prošnje je treba nadgraditi z zahvaljevanjem in
češčenjem. Za uslišanja je treba biti hvaležen, za dobre rezultate se je treba zahvaljevati in v Bogu
prepoznati svojega dobrotnika. Ko spoznaš, da si bil uslišan, moraš začeti svoje življenje sprejemati
drugače: ne živimo od danes do jutri, ampak je naše življenje znotraj Božjega načrta. Sem del Božjega stvarstva, delček znotraj celote, ki bo okrnjena, če bo en majhen delček manjkal. V zaključnem
delu Pavel zapiše: »In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in misli v Jezu Kristusu.«
Zato: Naj te slavimo in častimo večni, troedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Rožni venec za duhovne poklice
27. NEDELJA Trnje
9h Teja Volk, Klenik 31, obletna
MED LETOM Trnje
8.10. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Benedikta, d.muč. Juršče 12h +Karmen Maljevec, Juršče 28, dar. Milena

Zagorje 15h Rožni venec
Ponedeljek

9.10.

Sv.Dionizij in tov.muč.

Torek

10.10.

Sv.Danijel, mučenec

Sreda

11.10.

Sv.Janez XXIII., papež

Četrtek

13.10.

Sv.Koloman, mučenec

Sobota

19h +Ivanka Smerdelj, Avstralija, zadušna – Rožni ven.

Klenik

19h +Franc in Kristina Bergoč, Kanada, dar. Klenik 38
Za zdravje, Klenik 85 – Rožni venec

Juršče

17,30 +Ludva Zadel, Juršče 84, osmina – Rožni venec

12.10. Zagorje

Sv.Maksimilijan Celj.

Petek

Palčje

14.10.

Sv.Kalist, papež, muč.

7h V čast Angelu varuhu, Zagorje 79/c
Zagorje 19h Rožni venec za duhovne poklice
Zagorje 19h +Matija in Dara Kavčič, Zagorje 75, obl.- Rož.ven.
18,30 Spoved
19h V čast Materi Božji, Zagorje 79/c – Rožni venec
Zagorje 9hV čast SRT za vse župljane obeh župnij
ZAČETEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SRT
Zagorje

28. NEDELJA
MED LETOM
15.10. Trnje
Sv.Terezija Avilska Trnje
(Velika)

10h Rožni venec
10,30 +Marija Grl, Avstralija, zadušna
+i Česnik in Perenič, Klenik 2/a

Zagorje 16h Spoved (eden tuj spovednik)
Zagorje 17h +i Dolgan, Kilovče 18, dar. Marija
SKLEP CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SRT
- MŽ KARITAS TRNJA IN ZAGORJA vabi k zbiranju poljskih pridelkov in druge
hrane in gospodinjskih potrebščin za skladišče v Pivki v torek, 10.10. od 17h do
18h v Trnju v Mežnariji in v Zagorju v Domu kulture. Vsem se že vnaprej zahvaljujejo za pomoč najpotrebnejšim na našem območju.
- FATIMSKI SHOD NA SVETI TROJICI bo v petek, 13.10. ob 16h, prav na dan
100. obletnice zadnjega prikazanja Marije v Fatimi. Ob 15,30 rožni venec (ki ga je
Marija v Fatimi tako zelo priporočala); ob 16h sv.maša, ki jo bo daroval g. Vid
Premrl. Po maši bodo še pete litanije Matere Božje. Lepo vabljeni, kdor more! Na
mizici za tisk si vzemite lična vabila!
- SLOVENSKO FATIMSKO SREČANJE OB 100. OBLETNICI PRIKAZOVANJ
bo v Stični v soboto, 14.oktobra. Geslo srečanja: SKUPAJ ŽIVETI MARIJIN KLIC.
Začetek ob 9,30, ob 11h slovesna maša. Med mašo posvetitev Mariji. Po maši
procesija s kipom fatimske Marije Romarice, ki pride prav za ta dan iz Češke, ki jo
te dni obiskuje. Kdor more, naj se udeleži te slovesnosti.
- SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV 6. in 7. razreda Zagorje in 8. razr. Trnje
v župnišču v Zagorju v soboto, 14.10. ob 17h. Vabljeni vsi starši!
- ROŽNI VENEC molijo v cerkvi v Palčju vsak dan ob 19h. Lepo vabljeni (morda
tudi po drugih cerkvah)!

- VEROUK za 8. razred v Zagorju bo odslej pol ure prej – v petek ob 16h.
- CELODNEVNO ČEŠČENJE v ZAGORJU bo prihodnjo nedeljo, 15.10. Zaradi
tega bodo sv. maše zamenjane: v Zagorju bo 1. sv. maša ob
v Trnju bo prihodnjo nedeljo ob
Ure
10-11
11-12
12-13
13-14

Skupine
Parje
Zagorje 1-70
ŽPS+Karitas
Zagorje 71-136

9h, 2. ob 17h;

10,30. Spored češčenja v Zagorju:
Ure
Skupine
14-15
Šolarji
15-16
Drskovče
16-17
Pevci
Od 16h dalje spovedovanje

PRIDITE,
MOLIMO!

- ŠKOFIJA KOPER praznuje letos 40-LETNICO, ki jo je v sedanjem obsegu
ustanovil papež Pavel VI. 17.10.1977. Zahvalno sveto mašo bo v soboto, 21.10.
ob 10,30 v koprski stolnici vodil apostolski nuncij v RS nadškof dr. Juliusz Janusz. Gospod škof Jurij vabi k zahvalni maši ne le vse duhovnike, ampak tudi vse
vernike. Iz naše dekanije bo odpeljal avtobus iz Pivke ob 8,30. Prijavite se čim
prej meni ali g. Marjanu v Pivko.
- LETOŠNJE JESENSKO ROMANJE bo letos zadnjo nedeljo v oktobru, 29.10.
popoldne na Sveto Goro (namesto na Brezje), ker bo ta dan tam posvečenje dveh
naših diakonov, bodočih novomašnikov. To sta: Gašper Naglost iz župnije Vipava in Andrej Penko iz župnije Ubeljsko. V Rimu pa bo ta teden v torek, 10.10.
posvečen v diakona Blaž Kernel iz župnije Slavina. – Goreče prosimo Gospoda,
naj bodo novi diakoni ukoreninjeni in utrjeni v veri brez madeža in brez graje pred
Bogom in pred ljudmi, kakor se spodobi za Kristusove služabnike in delivce Božjih
skrivnosti. – Za obe romanji se že lahko vpišete.
- Tudi letos vabimo otroke k MAVRIČNIM IGRAM. Za to dejavnost se prijavite
Evi osebno (ali po telefonu 031/722 731).

KAKŠEN SAD BO OBRODIL NAŠ VINOGRAD?
Jezus v današnjem evangelijskem odlomku razvija starozavezno pesem, ki jo
»poje« Izaija, o neizmerni ljubezni med Bogom in človekom. Izraelski voditelji,
elita judovskega ljudstva, niso prepoznali znamenj časa. Pretepali, Mučili in
ubili so Božje služabnike. Ubili so preroke. Končno, je naposled kot zadnji dokaz svoje ljubezni Bog poslal svojega edinorojenega Sina na ta svet. Vendar ne,
da bi sodil, temveč, da bi svet odrešil.
Dejstvo pa je, da so tudi tega Sina prijeli, ga vrgli iz »vinograda« ter ga mučili in naposled ubili. Križali so ga izven obzidja, kar ima tudi svoj pomen. In
kakšne so bile posledice?
V starozaveznem obdobju se je zgodil popoln poraz Izraela in pregon v izgnanstvo; v novozaveznem času pa Jezus oznanja: svoj vinograd bom dal drugim najemnikom. In to podkrepi z besedami: »Zatorej vam pravim, da se vam
bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove« (prim.
Mt 21,43). Z drugimi besedami bi lahko rekli, da smo sedaj mi postali Božji najemniki v tem vinogradu svetovnih razsežnosti. Kakšno grozdje bomo prinesli
mi – sladko ali kislo?
Zato pazimo na svoje srce, da bo vedno ostalo čisto. Lahko se namreč pripeti,

da s svojimi grehi popolnoma uničimo
vinograd. Izbirajmo krepostno življenje, kot ga omenja sv. Pavel v svojem
pismu kristjanom v Filipih. Vzpodbuja
nas, da v moči sv. Duha, ki smo ga prejeli in se razliva v naših srcih, spoštujemo, ljubimo in si vselej prizadevamo
za krepostno življenje. Tako bo Božji
mir, ki vsak razum presega, varoval
vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu (prim. Flp 4,7).
Od nas je odvisno, ali se bomo utopili v lastnem, izredno kislem kisu, ali
pa pred Gospodarja prinesli sladek sad
našega življenja.
Po: p. A. Krasicki

Če bomo imeli v mislih vse, kar je resnično, pravično, čisto, ljubeznivo, krepostno
…
Če bomo to, kar smo se od Jezusa naučili,
prejeli in slišali, tudi delali, kot pravi apostol
Pavel, potem bomo imeli mir v srcih.
In ko imamo mir v srcu, potem ga lahko
delimo med druge. Tako lahko postaja naš
svet lepši, polnejši in prepojen s pristno krščansko ljubeznijo.

SMEH JE POL ZDRAVJA
MATEMATIKA - Oče pravi Petru: »Če
danes dobiš pri matematiki cvek, se midva
ne poznava več!« Ko pride Peter iz šole,
ga oče vpraša: »No, kašno oceno si dobil
pri matematiki?« - Peter odvrne: »Kdo si
ti?«

18. oktober
LUKA

Rodil se je v Antiohiji v 1. stol. Študiral
je medicino. Še posebej se je zanimal za
helenizem, kulturno gibanje tistega časa.
Postal je avtor tretjega evangelija in
Apostolskih del. Bil je pogan, nič pa ne
vemo o njegovem spreobrnjenju. Leta 49
in 57 ga najdemo ob sv. Pavlu. Izročilo
pravi, da je po smrti velikega apostola
pretrpel mučeniško smrt v Ahaji, kamor
je prišel ljudem oznanjevat evangelij. Bil
je zelo čuteč in nihče izmed evangelistov
ni tako kot on prikazal čudovite Učiteljeve usmiljene ljubezni. Edini od evangelistov se je v pisanju posvetil Mariji in Jezusovemu otroštvu. Domneva se, da je
bil slikar; tako pravi izročilo, da je naslikal Devico Marijo z Jezusom na rokah.

Tviti papeža Frančiška
Kako živeti dober zakon?
Tako, da smo vedno
združeni z Gospodom,
ki vedno prenavlja našo
ljubezen in jo krepi,
da lahko premaga
vse težave.
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