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Leto XV., 41 (841)

VSE ZMOREM V NJEM, KI MI DAJE MOČ

Kako je sodobnik pripravljen na življenje? Bolj slabo, sicer
ne bi srečevali toliko živčnih ljudi, ki jih že majhno nelagodje
popolnoma vrže s tira. Je morda kriva vzgoja, da veliko mladostnikov obupa na svoji poti in ne vidijo smisla svojega življenja? Družina je gotovo prva vzgojiteljica, a ta ustanova ni
več glavni dejavnik pri oblikovanju novih generacij. Veliko
večji vpliv ima ulica, še večjega pa sodobno medmrežje, kjer
moraš biti zraven, sicer te ni. Živimo v čisto novem svetu, ki
Potem reče
ga ne poznamo in zato pravih posledic še nismo sposobni
svojim služabnikom:
dovolj dobro opredeliti. Vsekakor že vemo, da te sodobne in»Svatba je pripravljena,
formacijske tehnologije vodijo v nove oblike odvisnosti.
a povabljeni
Apostol Pavel je imel drugačno izkušnjo. V pismu Filipljanom pripoveduje: »Znam biti reven in znam biti v obilju. Na
je niso bili vredni.
vse mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti v obilju in Pojdite torej na razpotja
biti v pomanjkanju. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.« Zain povabite na svatbo,
res čudoviti stavki, ki razodevajo človeka, ki je močan sam v
katere koli najdete.«
sebi in zato sposoben spopasti se z vsemi tegobami tega In njegovi služabniki so
sveta. Od kod mu njegova moč in pozitiven odnos do življe- šli na pota in zbrali vse,
nja, ki ni bilo lahko?
katere so našli,
Vsekakor je bil kot otrok zelo delaven, med najbolj radovehudobne in dobre,
dnimi učenci pri slavnem judovskem učitelju Gamalijelu. Pavin svatovska dvorana
lova modrost pa ni le sad temeljitega znanja, ampak tudi trse je napolnila z gosti.
dega dela – izučil se je za izdelovalca šotorov – in pravega
(Mt 22,8–10)
odnosa do življenja, v katerem je Bog imel osrednje mesto.
To se je po spreobrnjenju v krščanstvo še stopnjevalo, ko je postal eden od izbranih za širjenje
evangelija in največji misijonar svojega časa. Ko se je vse to bogastvo lepo sestavilo in uskladilo, je lahko zapisal stavek: »Vse premorem v njem, ki mi daje moč.«
Kristus je Pavla popolnoma osvojil in ga naredil za neustavljivega pričevalca o Božjem usmiljenju in ljubezni. Močan si, ko se tvoje življenje ne izčrpa v zagledanosti v denar, lepe avtomobile, razkošna potovanja in užitke, ampak prepoznavaš Božji načrt in vabilo, da bi postal Jezusov učenec. Svet ne potrebuje le profesionalne učence, ki hodijo za Kristusom po ozki poti duhovnega poklica, ampak veliko bolj pričevalce, ki so pošteni državljani in dobri kristjani sredi
sveta, ki je zaslepljen od »imeti čim več« in je pozabil na »biti čim bolj«. Danes potrebujemo
ljudi, ki stojijo za tem kar rečejo in se ne obračajo po vetru. To pa ne moreš biti le sam iz sebe,
ampak si lahko le z Bogom, ki ti daje moč.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
28. NEDELJA Zagorje 9hV čast SRT za vse župljane obeh župnij
MED LETOM
ZAČETEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SRT
15.10. Trnje
10h Rožni venec
Sv.Terezija Avilska Trnje
10,30 +Marija Grl, Avstralija, zadušna
(Velika),
+i Česnik in Perenič, Klenik 2/a
cerkvena učiteljica

Ponedeljek

16.10.

Sv.Marjeta M. Alakok

Torek

Zagorje 16h Spoved (g.Jože Jakopič)
Zagorje 17h +i Dolgan, Kilovče 18, dar. Marija
SKLEP CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SRT
Zagorje

17.10. Klenik

19h +Marija Smrdelj, Klenik 75, obletna
V čast Materi Božji za zdravje, Klenik 81 – Rožni venec

Sv.Ignacij Antijohiski

Sreda

18.10.

Sv. Luka, evangelist

Četrtek
Petek

20.10.

Sv. Irena, mučenka

Sobota

Zagorje

19.10. Juršče

Sv.Pavel od Križa

7h +g. Rafael Morel, Zagorje 79/C

7h +i starši Šelj in Česnik, Zagorje 60
17,30 +Anton in +i starši Šajn, Juršče 69, obl. – Rož.ven.

Zagorje 19h Rožni venec za misijonske poklice in njihovo svetost
Zagorje 19h +i Dekleva, Zagorje 26, obletna

21.10. Zagorje 18,30h Spoved

Sv. Uršula, dev. muč.

19h +Janez Kotnik, Zagorje 97, obletna
+Marija in Tone Tomšič, Ljubljana

29. NEDELJA MED Trnje
Trnje
LETOM
22.10.
Sv.Janez Pavel II., pp.

8,30 Rožni venec za misijone pred SRT
9h +Lovrenc in Ivana Bergoč, Klenik 59, obletna
Za vse pokojne Trnje 33

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h +i Šajn in Štajnrajh, Zagorje 39

Zagorje 15h Rožni venec za misijone
- CELODNEVNO ČEŠČENJE v ZAGORJU je danes. Zaradi tega so sv. maše
zamenjane: v Zagorju je 1. sv. maša ob
v Trnju je danes ob
Ure
10-11
11-12
12-13
13-14

9h, 2. ob 17h;

10,30. Spored češčenja v Zagorju:

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

Ure
Skupine
14-15
Šolarji
15-16
Drskovče
16-17
Pevci
Od 16h dalje spovedovanje

PRIDITE,
MOLIMO!

- ROŽNI VENEC je vsak večer ob 19h v Palčju in Zagorju. Poleg dosedanjih molivcev ste vabljeni še drugi, zlasti tisti, ki ga ne molite skupaj doma v družini. Saj
vemo, kaj nam pravi Jezus: »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, sem jaz
sredi med njimi.«
- ŠKOFIJA KOPER praznuje letos 40-LETNICO, ki jo je v sedanjem obsegu
ustanovil papež Pavel VI. 17.10.1977. Zahvalno sveto mašo bo to 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 do četrtka meni ali g. Marjanu v Pivko.
- MISIJONSKA NEDELJA bo prihodnjo nedeljo. Papež Frančišek nas v letošnji
misijonski poslanici z naslovom »Misijon v osrčju krščanske vere« spominja, da
misijonska dejavnost ni zgolj ena izmed številnih dejavnosti Cerkve, kajti Cerkev
je »misijonska po naravi«. Spominja nas, da ne moremo biti kristjani, ne da bi
okoli sebe širili veselega oznanila Jezusovega evangelija. Ta ima »spreminjajočo
moč«, saj je »dobra novica, ki prinaša nalezljivo veselje«, je »Izvir novega življenja, prostega vladavine greha…«, ki »zdravi krvaveče rane človeštva«. Zato današnji svet tako potrebuje vas, misijonarje v širšem pomenu besede v domovini in
misijonarje »ad genetes«, ki nesejo prvo oznanilo in podpirajo porajajoče se krajevne cerkve po svetu. Ravno njim je namenjena misijonska nedelja in nabirka.
Oktober je misijonski mesec, zato okrepimo misijonsko zavest v svoji družini tudi z molitvijo rožnega venca.
MILOŠČINA MISIJONSKE NEDELJE je za misijone. Vam jo toplo priporočam!
Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje je letos v naši škofiji – v Novi
Gorici. Ob 15h je molitvena ura v cerkvi Kristusa Odrešenika in ob 16h sv. maša,
kjer bodo ob g. škofu Juriju somaševali tudi nekateri misijonarji. Po maši bo kratka
predstavitev gdč. Lucije Čuk, ki je tri leta delovala na Madagaskarju.
- 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 je bil pretekli teden 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 romanje na Sveto Goro se čim prej vpišete, da vem naročiti primeren
avtobus.
- ZAHVALA MEDŽUPNIJSKE KARITAS VSEM, ki ste pretekli teden darovali
poljske pridelke, drugo hrano ter gospodinjske potrebščine za skladišče v Pivki. V
obeh župnijah skupaj ste darovali za 430 kg vseh darov. Bog naj vam bogato
povrne! Če še kdo želi darovati v ta namen, lahko odda svoj dar naravnost v
skladišče v Pivki.

TUDI TI SI MED POVABLJENIMI
S prijateljem sva šla v hribe. Uživala sva v svežem zraku, še bolj pa v čudovitih razgledih, ki so se odpirali na vse strani. Oči so mi ujele planinskega ptiča, ki je v mogočnih zavojih plaval nad prepadi. – Glej ga, sem rekel prijatelju, kako šele ta uživa.
– Pojdi no, mi je odvrnil. Mar so njemu planine, lepi razgledi in široka obzorja. Mrhovinar je. Njegove oči so uprte v tla. Poginjeno žival išče, njeno drobovje mu diši.
Vabilo na svatovsko gostijo, ki je predmet današnjega evangelija, je vabilo na uživanje neslutenih višin nebeškega kraljestva. A je očitno, da mnogim zanje ni. Ne znajo
si predstavljati (ali pa morda nočejo), kaj pomenijo besede sveto, Božje, nebeško, duhovno, nadnaravno. Njihov pogled je uprt v nižine tega sveta, v snovnost in čutnost, v
izpolnjevanje telesnih želja. Za kraljevsko gostijo nimajo smisla in jim zanjo ni mar.

Hodijo po svojih pristavah, zaposleni so s
svojimi kupčijami.
A so še hujši primeri. Jezus pravi, da so
služabnike, ki so na gostijo vabili, nekateri
od povabljencev zgrabili, zasramovali in
jih celo pobili. Morda se vsi ti služabniki
res niso vedli dovolj vljudno ali je kateri od
njih bil preveč oblasten, vendar pa je očitno, da je njihove poboje narekovalo sovražno razpoloženje do kralja.
Višine ostanejo višine, pa naj kdo še tako
vztrajno obrača pogled navzdol. Božja
gostija ostane Božja gostija kljub temu, da
jo nekateri zavračajo, drugi pa pobijajo
njene znanilce. Vabilo na Božjo gostijo je
namreč vabilo Ljubezni na gostijo ljubezni.
Svatovsko oblačilo je v tem pogledu odprtost za ljubezen.
Skrivnost je, zakaj tolikim ni do nje. Pa tebi: je kaj do gostije? Si na seznamu povabljenih …
Po: Beseda da Besedo

O, tolažilna, osrečujoča je misel: imam
zvestega prijatelja, ki mu lahko potožim vse
svoje bolečine, povem vse svoje veselje.
Zvesti prijatelj tudi čez hribe in doline, čez
morja in jezera ne pozabi prijatelja in hvaležno misli na vse tiste dobrote in prijaznosti, ki mu jih je dobri prijatelj izkazal. Ali naj
mi pozabimo na vse, kar nam storijo Božji
angeli?
Bodi pozdravljen, moj sveti angel varuh,
ti zvesti spremljevalec vseh mojih korakov,
ne bojim se mogočnega hrumenja groma,
ne trepečem pred sovražnimi silami noči in
še čim. Moj angel varuh je pri meni, varuje
me, ničesar se ne bojim.
bl. A. M. Slomšek

SMEH JE POL ZDRAVJA

DOLGČAS V ŠOLI – Učiteljica prosi Tomaža, naj zbudi svojega sošolca v klopi.
Tomaž pa odgovori: »Učiteljica, prebudite
ga kar vi, saj ste ga uspavali vi, ne pa
jaz.«

24. oktober
ANTON MARIJA CLARET

Rodil se je leta 1807 v Kataloniji. Bil je sin
tkalca. V duhovnika je bil posvečen leta 1835.
Napotil se je v Rim, da bi se dal na razpolago
kongregaciji za širjenje vere. Ker pa je zbolel, se
je vrnil v domovino. Leta 1849 je ustanovil misijonsko družbo Marijinega Srca, kasneje so se
imenovali klaretinci. Zaradi uspehov pri oznanjevanju je bil imenovan za nadškofa v Santiagu
na Kubi, kjer se je posvetil evangelizaciji. Poleg
tega pa je ljudi učil obdelovati zemljo. Uspel se
je izogniti več kot štirinajstim atentatom, ki so jih
zaradi njegove zavzetosti za revne načrtovali
domači posestniki in tudi preprodajalci sužnjev.
Nazaj v Španijo ga je poklicala kraljica Izabela
in ga imenovala za svojega spovednika. Po
pregonu kraljeve družine po revoluciji je odšel z
dvorom v Francijo. Umrl je leta 1870.

Tviti papeža Frančiška
Naj Gospod blagoslovi
družine in jih okrepi
v teh težkih časih.
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