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Trnja in Zagorja
32. nedelja med letom

12.11.2017

BOG BO TISTE, KI SO ZASPALI V JEZUSU,
PRIVEDEL SKUPAJ Z NJIM

Leto XV., 45 (845)

Proti koncu cerkvenega leta je v ospredju tema o vstajenju
in večnem življenju. Ob vsakem zaključku nekega obdobja je
na vrsti preverba, pregled bilance in polaganje računov. Tako
je v vsakem podjetju in nič drugače naj ne bi bilo v človekovem osebnem življenju. Vedno si moraš priti na čisto glede
svojega gospodarjenja in si na podlagi analiz narediti načrt za
novo poslovno leto. Na gospodarskem in političnem življenju je
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Če bi to govoril otrokom in najstnikom, bi se mi smejali.
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Tedaj so vse device vstale
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šno je življenje v oblakih, ko nisi sposoben reševati najosnovnejših vprašanj: Kaj bomo danes jedli in pili? Kako bomo preso odvrnile: »Verjetno ga
živeli zimo? Kam bomo dali mamo, ki jih ne more več sama
ne bo dovolj za nas in vas.
skrbeti zase? Ata pa je tako ali tako že na koncu: kam ga boPojdite raje k prodajalcem
mo pokopali? Vprašanja so zelo vsakdanja, odgovori pa poin si ga kupite!«
vedo zelo veliko o našem odnosu do življenja in zemeljskega
Bodite torej budni,
odhajanja.
ker ne veste
Apostol Pavel je Tesaloničanom pisal tudi o koncu zemeljne
dneva ne ure!«
skega življenja: "Nočemo, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o
(Mt 25,6–9.13)
tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali
žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja.« Grška kultura je sicer
imela veliko božanstev, a to so bili bogovi in boginje v človeški podobi in s tem maliki. Zato je prva
Pavlova ugotovitev, da se številni Grki vdajajo žalosti in so brez upanja. Kristjani pa imamo to prednost, da je Jezus za nas umrl in vstal ter nam tako odprl vrata v večno življenje. Nič pa nam ni vsiljeno. Prvi korak moram narediti sam: obuditi moram svojo vero in se okleniti svojega odrešenika.
Jezus je umrl in vstal, nas uči naša vera. In to učenje je podprto s pričevanjem tistih, ki so hodili za
njim in se jim je po svojem vstajenju večkrat prikazal. To so zapisali štirje evangelisti, še več, to vero
so skoraj vsi apostoli in številni drugi učenci izpovedali pred sodnim zborom ter se raje odločili za
mučeniško smrt, kot pa da bi zatajili vero v vstalega Gospoda. Zato lahko tudi danes delimo Pavlovo prepričanje: "Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali v Jezusu,
privedel skupaj z njim."
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
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

Ponedeljek

13.11.

Sv. Stanislav Kostka

Torek

15.11.

Sv.Albert Veliki, c.uč.

Četrtek

Palčje

14.11. Klenik

Sv. Nikolaj Tavelić, m.

Sreda

Šilenta. 14h V čast sv. Martinu, Ratečevo Brdo 12
Sv.Pavel 14h +Rafael Želje, Zagorje 2, pogrebna

Brdo

17h +Francka Česnik, Palčje 69, osmina
17h +Marija in Miha Smerdelj, Klenik 4/a, obletna

18,15 +Antonija in Marija Valenčič, Rat. Brdo 12, oblet.

Zagorje 17,30 +Rafael Želje, Zagorje 2, osmina

16..11. Juršče

16h +Anton Žužek, Juršče 83, obletna

Sv.Gertruda (Jerica)

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
17.11. Zagorje 17,30 +Marjo in Danilo Tomšič, Zagorje 93, obletna
Sv. Elizabeta Ogrska
+i starši Žitko, Zagorje 89!a, obletna
Sobota
18.11. Zagorje 17h Spoved
Posvetitev bazilik
17,30 +Marija in Milan Kastelic, Zagorje 118, obletna
sv. Petra in Pavla
+Fani Fatur, Zagorje 21, obletna
8,30 Češčenje SRT
33. NEDELJA MED Trnje
Trnje
9h +Ivanka Smerdelj,Australija, 30.dan, dar.Francka
LETOM
19.11. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Matilda, redovn. Juršče 12h +i Kalister, Juršče 46
- SHOD sv. MARTINA na Šilentabru je danes ob 14h. Maševal bo g. dr.Rafko
Valenčič. Lepo vabljeni!
- POGREB +Rafka Želje bo tudi ob 14h pri sv. Pavlu. Imel ga bo g. Lojze Milharčič iz Knežaka.
- V HRENOVICAH pri FARI začenjajo danes ob 15h leto praznovanja 700-letnice
od kar je v dokumentih omenjena župnija Hrenovice.
- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek, 16.11. ob 19h v župnišču;
- SEJA ŽPS Trnje bo v petek, 17.11. ob 19h v Trnju v Mežnariji.
Vsi člani ŽPS lepo vabljeni!
- 1. SVETOVNI DAN UBOGIH, ki bo od letos naprej na 33. nedeljo med letom,
je letos razglasil papež Frančišek. Sam si zelo prizadeva, da ne bi bili ubogi med
nami in v svetu pozabljeni. Ta dan naj opozarja ves svet, še posebej nas kristjane, da živijo pri nas in v svetu mnogi ljudje tudi v skrajni revščini in smo jim mi, ki
živimo v neprimerno boljših okoliščinah, dolžni pomagati po svojih zmožnostih.
- TEDEN ZAPOROV se prične tudi prihodnjo nedeljo. Naslov tega tedna je:
»Trudim se«. Vabi nas k molitvi za oškodovane osebe, ki se iz dneva v dan soočajo s težkimi spomini in brazgotinami, za osebje v zaporih, za zapornike, ki skušajo najti smisel v življenju, za njihove družine in prijatelje.
- EVROPSKO SREČANJE MLADIH ZA NOVO LETO 2018 bo v BASLU v Švici
od 28.12.2017 do 1.1.2018. Prijave zbirajo do 28.11.2017 na SKAM-u. Več informacij najdete na spletni strani www.skam.si/esm.

IMAMO OLJE?
Ravno v pojmovanju življenja po smrti se jasno razlikujejo verni in neverni
ljudje oziroma tisti, ki upajo, in ljudje, ki so brez upanja. Apostol Pavel namreč v
pismih Solunčanom govori prav o tem, kako vera v večno življenje prinaša veselje in upanje, saj pred oznanilom evangelija ti ljudje niso poznali Boga in so bili
zato tudi brez upanja (prim. 1 Tes 4,13, kot v današnjem drugem berilu). Poganski
miti namreč niso bili sposobni osvetliti skrivnosti smrti. Papež Benedikt XVI je
dejal: "Če odmislimo Boga, če odstranimo Kristusa, svet znova zapade v praznino
in v temo. To potrjuje tudi sodobni nihilizem, ki ni vselej zavesten, a žal kljub
temu okužuje mnoge mlade ljudi."
V tej luči moramo gledati tudi na evangeljski odlomek o desetih dekletih, ki so
se s prižganimi svetilkami odpravile na poročno praznovanje. Gre za simbol večnega življenja v nebeškem kraljestvu (prim. Mt 25,1–13). S to posrečeno primerjavo nas Jezus želi poučiti o resnici, ki nas spravlja nekoliko v zadrego. Polovica
deklet vstopi z ženinom na praznovanje, druga polovica pa jih ostane zunaj, ker so
bile nespametne in niso imele s seboj potrebnega olja. Kaj je pravzaprav tisto olje,
ki dovoli prisostvovati na poročnem slavju? Sveti Avguštin in drugi antični pisatelji prepoznavajo v olju simbol za ljubezen, ki je ni mogoče kupiti, temveč jo
sprejemamo kot dar, ki ga hranimo v svoji notranjosti in ga živimo v delih. Resnično moder je človek, ki svoje zemeljsko življenje uporabi za izvrševanje del
usmiljenja, saj mu ta po smrti ne bodo več možna. Ob poslednji sodbi bomo vprašanji o delih ljubezni v zemeljskem življenju (prim. Mt 25,31–46). Ta ljubezen je
Kristusov dar, izlit v nas po Svetem Duhu. Kdor veruje v Boga, ki je Ljubezen,
nosi v sebi nepremagljivo upanje, ki je podobno svetilki, s katero premostimo temo onkraj smrti in dospemo do velikega slavja življenja.
Vsak dan znova se trudimo in v svoje okolje prinašajmo močno luč vere in krščanske ljubezni in bomo tako vedno pripravljeni na srečanje z nebeškim Ženinom.
Po: radio.ognjisce.si; B. Zelič, 2011

O Bog, moj Bog si ti, željno te iščem,
po tebi žeja mojo dušo;
moje telo medli po tebi
na suhi, izčrpani zemlji brez vode.
Tako sem v svetišču zrl/a vate,
da bi videl/a tvojo moč in tvojo slavo;
zakaj tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti.
Tako te bom slavil/a v svojem življenju,
v tvojem imenu bom vzdigoval/a svoje roke.

Kakor z maščobo in oljem se bo nasičevala
moja duša,
z vriskajočimi ustnicami bodo hvalila
moja usta,
ko se te bom spominjal/a na svojem ležišču,
v nočnih urah premišljeval/a o tebi;
zakaj bil si mi pomoč,
v senci tvojih peruti vriskam.
Moja duša se te je oklepala,
podpirala me je tvoja desnica.
Po: A. Grün, Jutranje in večerne molitve

Vedno smo v Božjih rokah. Preizkušnja ni nikoli tako velika, da ne bi mogli zaupati

v Božjo pomoč. Bog je naš Oče in ve, česa potrebujemo.
(Janez Frančišek Gnidovec)

16. november
MARJETA ŠKOTSKA

Vsak dan umiramo za nov dan in
vsako jutro se na novo rodimo. Življenja nimamo v svojih rokah. Vsaka ura,
vsak udarec našega srca je čudoviti
dar. Vsak dan umiramo za nov dan in
se za dan približamo odločilnemu trenutku svojega odhoda v večnost.
Pot v večnost nič ne stane in ne zahteva nobenega znanja. Pot v večnost
zahteva le predanost, vero in ljubezen.
Hoditi moramo po dobri poti. Vedno!
Ne vemo namreč ne dneva ne ure. Zato nikoli ne smemo opustiti misli na
lastno smrt. Le tako lahko postajamo
vsak dan boljši in resnično pripravljeni
na srečanje z ženinom.
A. Grün

Ko bi lahko umirali dvakrat,
bi lahko enkrat tvegali.
A umremo samo enkrat in
od naše smrti je odvisna večnost.

(sv. Janez Vianey)

SMEH JE POL ZDRAVJA

»Z veseljem bi se ustavila
in malo poklepetala,
a se mi izredno mudi.«

Rodila se je leta 1045 na Madžarskem,
kjer sta bila njena starša v izgnanstvu. Njenemu očetu, angleškemu kralju, je prestol
prevzel danski kralj in zavzel Britanski otok.
Marjeta je prvič stopila na angleška tla, ko ji
je bilo deset let. Leta 1066 so Normani prisilili angleški dvor, da se je umaknil na Škotsko. Kralj Malkom III. je Marjeto zaprosil za
roko in leta 1070 je postala škotska kraljica.
Rodilo se jima je osem otrok, šest sinov in
dve hčeri, med njimi tudi sv. David in sv.
Matilda. Kraljica je znala osvojiti srca svojih
podložnikov, saj je bila izredna ženska. Čeprav je bil kralj na visokem položaju, je bil
nepismen, zato je osnovno izobrazbo svojih
otrok in vzgojo v veri prepuščal Marjeti. Zahvaljujoč njej se je škotska Cerkev pridružila
rimskemu škofu, papežu. Umrla je leta
1093.

Tviti papeža Frančiška
Če živimo vero v svojem
vsakodnevnem življenju,
tudi naše delo postane
priložnost za širjenje veselja
nad tem, da smo kristjani.
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