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NE BODITE NIKOMUR DOLŽNIKI,
RAZEN, ČE GRE ZA MEDSEBOJNO LJUBEZEN
Človek je socialno bitje in brez drugih ljudi ne more
obstajati kot človek. Res je, da imajo tudi določene živalske
vrste močan nagon po druženju in življenju v skupinah, kar je
pomembno zaradi obrambe pred sovražniki. Pri človeku pa
socialni čut ni v ospredju le zaradi preživetja, ampak je
osnova, da smo sposobni živeti kot ljudje, kot telesnoduhovna bitja. Mnogi sicer živijo sami, a v otroštvu in
Resnično, povem vam:
mladostni dobi so morali dobiti osnovne izkušnje za življenje
Kar koli boste
z drugimi in to ostane za vse življenje kot dota, ki smo jo
zavezali na zemlji,
prejeli. Posledično to pomeni, da se vsakdo prilagaja danim
razmeram, sprejeti mora osnovna pravila skupnega življenja
bo zavezano v nebesih,
in jih dosledno upoštevati. V družbi, ki izpostavlja
in kar koli boste
posameznika, pa hitro naletimo na številne omejitve, ki so
razvezali na zemlji,
povezane s svobodo, spoštovanjem človekove integritete,
bo razvezano v nebesih.
zasebnosti in nedotakljivosti. Kje so torej meje, ki jih nihče ne
Povem vam tudi:
bi smel prestopiti? V družbi, kjer so v ospredju pravice
Ako se na zemlji
posameznika in ne njegove dolžnosti do skupnosti, je takšne
dva izmed vas zedinita
meje težko postaviti.
v kateri koli prošnji,
Apostol Pavel je dobro poznal razmere v Rimskem
jima bo moj Oče,
imperiju, videl je številne stranpoti in družbeni nered, zato je
rimski krščanski skupnosti pisal: "Ne bodite nikomur dolžniki,
ki je v nebesih, vse storil.
Kajti kjer sta dva ali so trije razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč ljubi
zbrani v mojem imenu, tam drugega, je izpolnil postavo." Kaj smo drugemu dolžni?
Življenja si nismo ustvarili sami, zato smo v prvi vrsti
sem jaz sredi med njimi.«
dolžniki našim staršem, ki so nas sprejeli, poskrbeli za naše
(Mt 18,18–20)
preživetje in našo vzgojo. Še prej pa smo dolžniki našemu
Stvarniku, ki nas je priklical v življenje. Vsi smo del Božjega načrta in tako je vsako rojstvo
povezano s poslanstvom, ki ga prejmemo. Torej smo dolžniki za Božjo ljubezen in zaupanje. Ta
ljubezen pa postane konkretna po ljudeh, s katerimi živimo in s širšo družbo, od katere veliko
prejemamo za telesno preživetje, za duhovno rast in dobro počutje v naši domovini. Nič, kar se
zgodi, ni samoumevno. Slučaja ni, ampak je vse del velikega načrta, ki ga ima Bog s človeštvom.
Življenje na zemlji si lahko predstavljamo kot velik mozaik, ki je sestavljen iz kamenčkov, ki so
različne velikosti, barv, debeline in materiala. Če en kamenček manjka, slika ni popolna. Zato mi ne
sme biti vseeno, kako živim. Drugi so bolj del mojega življenja, kot si lahko predstavljam. Deležen
sem njihove ljubezni in dobrote, zato ne morem biti ravnodušen. Apostol Pavel deli z nami lepo
izkušnjo, ko zapiše: "Ljubezen bližnjemu ne prizadene hudega; ljubezen je torej izpolnitev postave!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
23. NEDELJA Trnje
9h +Slavka in Francka Bergoč in +Franc Č.,Kl.52,obl
MED LETOM Trnje
+Franc in Frančiška Margon, Trnje 62
- KATEHETSKA
10.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Nikolaj Tolentinski Juršče 12h +i Glažar, Juršče 72, obletna
Ponedeljek 11.9.
Palčje 19h +Anton Rebec, Palčje 48, obletna
Sv.Prot in Hiacint, m.

Torek

12.9.

Marijino ime

Sreda

13.9.

Sv.Janez Zlatousti,c.u

Četrtek

15.9.

Žalostna Mati Božja

Sobota

Zagorje

14.9. Juršče

Povišanje sv. Križa

Petek

Klenik

16.9.

Sv.Kornelij in Ciprijan

19h +Darko Kastelic, Klenik 73, obletna

7h V dober namen
17,30 +Angela in Ludvik Sedmak, Juršče 26, obletna

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
19h +Anton in Ljudmila Štavar, Zagorje 36, obletna
Zagorje
+Anton in Ljudmila Žele, Zagorje 87, obletna
Začetek birmanske devetdnevnice
18,30 Spoved
Zagorje
19h +Jože Čančula, Parje 23, dar. Australija - Birm.dev.

8,30 Češčenje SRT
24. NEDELJA Trnje
9h +i Štrukelj, Trnje 101
MED LETOM Trnje
V čast Sveti Trojici za mladino, Pivka
- KVATRNA
17.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij - Birmanska devetd.
Sv.Robert Belarmino Palčje 12h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
- VEROUK ta teden reden za vse skupine! Tukaj je še popravljeni urnik verouka:
TRNJE
ZAGORJE
1. razred
torek ob 15,45
1. razred
2. razred
četrtek ob 17h
petek ob 14,30
2. razred
3. razred
ponedeljek ob 15h
4. razred
ponedeljek ob 16h
v sredo ob17h
4 in 5. razred
5. razred
četrtek ob 16h
6. razred
ponedeljek ob 17h
v Zagorju v torek
7.in 8.razred
v torek ob 17h
9. razred
petek ob 17h
birm. 8.razred petek ob 16,30
- SPRIČEVALA prinesite k verouku takoj, kdor ga še ni prinesel.
- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek ob 20h v župnišču, ŽPS Trnje pa v petek ob
20h v Mežnariji v Trnju. Lepo vabljeni vsi člani!
- BIRMANSKA DEVETDNEVNICA v Zagorju prične v petek z mašo ob 19h, h
kateri ste povabljeni tudi starši in birmanski botri, kakor tudi ostali verniki. Pri maši
boste birmanci aktivno sodelovali!
- SPRAŠEVANJE PRED DEKANOM za birmance bo v soboto ob 9h v župnišču.
- STIČNA MLADIH se bo dogajala to soboto, 16.9. v stiškem samostanu. To je
največje srečanje mladih Sloveniji od 15. do 29. leta. Začelo se bo ob 9h in se kon-

čalo do 17h. Lepo vabljeni mladi tudi iz naših dveh župnij. Avtobus bo odpeljal iz
Pivke ob 7,30. Prijavite se domačemu župniku do srede, 13.9.
- Prihodnja nedelja je KVATRNA. Molitve za rajne bodo po maši.
- MILOŠČINA kvatrne nedelje gre za semenišči v Vipavi in Ljubljani. Priporočam!
- MOLITVENA SKUPINA JURŠČE lepo vabi vse, ki želite z molitvijo podpirati
življenje v župniji, prinašati blagoslov našim družinam in utrjevati svojo osebno
vero, da se pridružite molitveni uri, ki poteka v Kulturnem domu Juršče. Ob molitvi
poteka tudi branje Sv. pisma in kratke kateheze za odrasle.

NEKAJ JASNIH NAVODIL ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE
V današnjem drugem berilu je jasno rečeno, da če si človek kaj sposodi in sposojeno
vrne, je njegov dolg poravnan. Je pa dolg, ki ga poravnavamo vse življenje, in vendar ni
nikoli poravnan: to je dolg ljubezni. Zakaj? Zato ker smo vse življenje dolžni o drugih
dobro misliti, dobro govoriti, jim dobro delati in želeti ter zanje moliti.
Prav zato so v tej zapovedi obsežene vse druge: Božje, naravne in človeške. Zakaj
Jezus tolikokrat graja pismouke in farizeje, ko so vendar zelo natančno izpolnjevali
določila postave? Zato ker so jih izpolnjevali brez ljubezni. Na mestu je vsekakor
vprašanje: »Če bi Jezus prišel v naše skupnosti, bi našel dolgove ljubezni poravnane?«
Dejstvo je, da smo ljudje nagnjeni k skrajnostim. Takšni so bili tudi nekateri kristjani,
med katerimi je oznanjeval evangelist Matej, čigar odlomek smo poslušali. Tiste med
njimi, ki so se v preganjanjih pokazali za omahljive, so hoteli iz skupnosti kratko malo
izključiti.
Iz Jezusovega odgovora razberemo, naj ne ukrepamo proti grešniku zaradi vsake
malenkosti. Če pa že mislimo, da je treba ukrepati, naj se to zgodi na primeren način,
med štirimi očmi. Če to ne zaleže, naj pomaga zadevo razčistiti kdo, ki je vreden
zaupanja, in naj se trudi, da brez potrebe ne pride v javnost. Namen takega postopka je
ohranitev skupnosti. Ko pa se izkaže, da bratovo početje skupnosti škoduje, ga je
potrebno postaviti pred odločitev: podvrzi se skupnosti, ker smo v njej zbrani v
Jezusovem imenu. Če ti je kaj do Jezusa, se drži njegovega evangelija, kakor se ga
držimo mi. Če ti evangelij, kakor ga razume naša skupnost, ne ustreza, se sam iz nje
izključuješ in je prav, da jo v tem primeru tudi zapustiš.
Po: Beseda da Besedo

Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo moj Oče, ki je
v nebesih, vse storil. Kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz
sredi med njimi.
(prim. Mt 18,19–20)
Jezus daje svojim učencem zagotovilo, ki mu je pridružen izziv. Obljublja, da bo kljub fizični
odsotnosti med njimi navzoč. Izziv je odkriti, kje bo mogoče okušati njegovo navzočnost. Jezus
ne pravi, da ga bodo našli v samoti, prej ga bodo srečali med verujočimi, ki so se zbrali skupaj
− sredi teh, ki iščejo drug drugega, da bi gradili skupnosti vere. Učenci se morajo zanesti drug
na drugega, če hočejo okušati navzočnost vstalega Jezusa.
Sem kdaj izkušal Jezusovo navzočnost, ko sem se v molitvi pridružil drugim? Na koga bi se
lahko te dni obrnil, da bi se mi pridružil v molitvi za poseben namen?

In še en pomemben poudarek je potrebno
izpostaviti: da bi lahko pravilno razumeli vse
Jezusove besede iz teh evangelijskih vrstic, ki
se dotikajo skrivnosti učinkovite molitve, jih je
potrebno razlagati v duhu celotnega Svetega
pisma. Iskreno si zastavimo vprašanje:
Kakšen je najgloblji namen naših molitev? Da
bi Bog izpolnjeval našo voljo ali da bi mi
izpolnjevali njegovo voljo? Če od Boga
pričakujemo, da se bo prilagodil našim
pričakovanjem, željam, zahtevam itd., še
nismo dojeli pravega duha molitve. V trenutku,
ko se v molitvi posvetimo predvsem prošnji, da
bi nam Jezus pomagal izpolnjevati tisto, kar od
nas pričakuje v danem življenjskem položaju,
pa se z njim gotovo znajdemo na isti “valovni
dolžini”.

Po: www.molitev.net

Hrana naj bo tvoje zdravilo,
ne pa zdravila tvoja hrana.

(Hipokrat)

Na nedeljo, ko že nekoliko diši po jeseni
in ko začenjamo novo katehetsko leto, nas
je Gospod znova poklical in nas zbral ob
oltarni mizi. Jezus hoče biti naš prijatelj,
zaupnik, naša moč. Tudi če pozabimo
nanj, on nikoli ne pozabi na nas. Tega se
moramo zavedati tako veroučenci, kateheti
kot tudi starši.
V novem šolskem in katehetskem letu
nam hoče biti še posebno blizu. Potrudimo
se, da ga bomo pri verouku spoznavali, se
v molitvi z njim pogovarjali, mu tudi ob
šolskih obveznostih zaupali, mu v naših
družinah dali prostor ter ga pri sveti maši
vedno radi prejemali v svoje srce.
Po Uvodi za maše z otroki – leto A

SMEH JE POL ZDRAVJA

PARLAMENT – V parlamentu se
poslanec prebudi iz dremeža in vpraša
svojega soseda: »Koliko časa pa zdaj
že govori ta poslanec?« – »Dobre pol
ure.« – »O čem pa govori?« – »Tega pa
še ni povedal.«

15. september
ŽALOSTNA MATI BOŽJA

Naši verni predniki so se, zlasti v težkih
trenutkih osebnega in skupnega življenja,
radi zatekali k Mariji sedem žalosti. Ta naziv
ima podlago v napovedi starčka Simeona:
»Tvojo dušo pa bo presunil meč.« Meč v tej
preroški napovedi pomeni trpljenje,
bolečino, žalost. Žalost ob Simeonovi
prerokbi, žalost ob begu v Egipt, žalost ob
iskanju
dvanajstletnega
Jezusa
v
Jeruzalemu, ža-lost ob srečanju s sinom, ko
je nesel težki križ, žalost, ko so Jezusa
dvignili na križ pribitega, žalost, ko so
mrtvega Jezusa sneli s križa in ji ga položili
v naročje, in žalost, ko so Jezusa položili v
grob. Največ sledov češeščenja žalostne
matere je na slovenskih tleh pustilo 14. in
15. stol.; iz te dobe so se ohranile slike
Marije ob trpečem Sinu, zlasti pa številni kipi
Sočutne (Pieta): Marija drži v naročju
mrtvega Jezusa in ga objokuje.

Tviti papeža Frančiška
Družina, ki živi po
evangeliju, je prava šola
krščanskega življenja! V njej
se učimo zvestobe,
potrpljenja in žrtvovanja.
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/

