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NOBEDEN OD NAS NAJ NE ŽIVI ZASE

Danes je pomemben posameznik, njemu se mora vse prilagajati, ker je postavljen v središče pozornosti. Tako vzgajamo že otroke v vrtcu in v šoli: »Ti si pomemben! Ti imaš
pravice, zato ti drugi morajo streči in te podpirati!« Takšen liberalni pristop ima potem tudi določene posledice: vzgajamo
družbo, ki si lasti pravice, ne sprejema pa dolžnosti. Vsekakor je pomembno, da vsakdo odkrije svoj položaj v svetu in
se bori za uresničitev svojih sposobnosti, a to ne sme biti na
Tedaj je Peter pristopil
račun koga drugega. Zato je apostol Pavel pisal Rimljanom:
k Jezusu in mu rekel:
»Nobeden od nas ne živi zase in nobeden ne umira zase. Če
»Gospod,če greši zoper
namreč živimo, živimo za Gospoda; in če umiramo, umiramo
mene moj brat,
za Gospoda.« Kaj nam želi povedati z dvema kratkima stavkolikokrat
koma? Zelo preprosto resnico: nismo si sami dali življenja in
naj mu odpustim?
zato tudi nimamo pravice, da si ga sami vzamemo. Od Boga
Do sedemkrat?«
stvarnika prihajamo in k njemu se po zemeljskem koncu tudi
vračamo. Njemu smo odgovorni za življenje, ki nam je bilo
Jezus mu pravi:
podarjeno.
»Ne rečem ti:
Kako se sodobnik obnaša do življenja? Obožuje ga, a ne v
do sedemkrat,
smislu skrivnostnosti in svetosti slehernega življenja, ampak ampak do sedemdesetkrat
v skladu s stavkom: »Samo enkrat živimo, zato uživajmo!«
sedemkrat.
Tak pristop do življenja postavlja v ospredje pravice, pozabi
(Mt 18,21–22)
pa na poslanstvo, ki ga sleherni prejme. Nobeno življenje
namreč ni nek naključni dogodek, ampak v skladu z načrtom, ki ga ima Bog s človeštvom. Liberalna družba sicer Boga zanika, a še vedno ne more dati dovolj jasnega odgovora glede obstoja življenja. Od kod prihajamo? Kam gremo? Dokončnih odgovorov na ti dve vprašanji nam
ne more dati naš telesni obstoj na Zemlji, ker smo preveč osredotočeni na to, kar je zgolj materialno in merljivo. Obstajajo pa področja, ki so izven dosega našega razuma, a so ravno tako
resnična. Zato se razumskemu razglabljanju mora pridružiti še vera. Verujem v nekaj, kar ne
vidim, a hkrati čutim, da to obstaja.
»Če živimo, živimo za Gospoda!« je bilo Pavlovo jasno prepričanje, podrto s konkretnimi izkušnjami, kako ga je Jezus varoval in vodil. To svojo temeljno izkušnjo želi deliti z nami, ker je
zaradi poslanstva, ki ga je prejel, do neke mere kar prisiljen, da oznanja Božjo ljubezen in zanjo pričuje. Zato kristjane tretjega tisočletja nagovarja, naj o odrešenju, ki prihaja po Jezusu
Kristusu, ne molčimo. Povsod je treba govoriti in živeti z jasnim prepričanjem: »Bog je. Čutimo
ga, ker on vodi naše življenje. Vsako zanikanje Boga je strel v prazno. Zato nobeden od nas ne
živi zase in nobeden ne umira zase. Če namreč živimo, živimo za Gospoda.«

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
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
Ponedeljek 18.9. Palčje 17,30 +i starši Česnik, Pačje 51, obletna
Sv.Jožef Kupertinski

Torek

Zagorje 19h +Ana Trebec, Zagorje 79/c – Birmanska devetdnev.

19.9. Klenik

17,30 +Silva Kapelj, Klenik23, 30.dan

Zagorje 19h +Anica Trebec, Zagorje 79/c – Birmanska devetdn.
Sreda
20.9.
19h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
Zagorje
Sv.Andrej Kim,.
– Birmanska devetdnevnica
Sv. Januarij, škof, m.

Četrtek

21.9. Juršče

17,30 +g. Anton Žužek, Slovenska vas

Zagorje 19h +Vida Marinčič, Zagorje 94 - Birmanska devetdnev.
Petek
22.9.
19h +i starši Vadnjal in Vilhar, Zagorje 38, obl.
Sv. Mavricij, mučenec Zagorje
– Birmanska devetdnevnica
Sv.Matej, ap.in evang.

Sobota

23.9. Nova hiša 15h Za žive in +e polharje, Leon D.

Sv. p. Pij, red.in spov.

25. NEDELJA
MED LETOM
– SLOMŠKOVA
24.9.
Bl. Anton M. Slomšek

Zagorje

17h Spoved za birmance, starše, botre in druge…
19h Anton Žele, Zagorje 87, dar M.Š. - Birmanska devet.

Juršče
Trnje
Trnje

..7,30 +Kristina Žužek, Juršče 62, 30.dan
8,30 Češčenje SRT
9h +Angela Ženko, Trnje 39, 1.obletnica

Zagorje 10,30 SLOVESNOST SV. BIRME
V čast Svetemu Duhu za birmance (g.škof)
Za vse župljane obeh župnij (župnik)
Sv.Trojica 15h V čast Sv.Trojici za romarje

- KVATRNA NEDELJA je danes. Po oznanilih bomo molili za naše rajne.
Miloščina današnje nedelje gre za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani.
Bog vam povrni, za kar ste danes darovali v ta namen.
- BIRMANSKO DEVETDNEVNICO v Zagorju smo začeli v petek in se bo nadaljevala skozi ves teden vsak večer ob 19h. K njej ste vabljeni poleg birmancev,
staršev in botrov tudi ostali farani, da z molitvijo in najsvetejšo daritvijo podpremo
neposredno pripravo birmancev na prejem zakramenta Svetega Duha, ki naj jih
utrdi v veri in življenju po veri. Zaradi devetdnevnice v Zagorju bosta maši v Palčju
in Kleniku že ob 17,30!
- SPOVED za birmance, starše, botre in ostale domače bo v petek ob 17h. Na
razpolago bo en tuj spovednik.
- SLOVESNOST SV. BIRME bo prihodnjo nedeljo ob 10,30. Birmoval bo g. škof
Jurij. To je praznik ne le birmancev in njihovih družin, ampak vse župnije. Zato se
vsi lepo pripravimo na ta dan.
- MAŠA NA SV.TROJICI – jesenski shod bo prihodnjo nedeljo ob 15h. Sv.mašo
bo daroval za romarje g. Marjan Škvarč iz Pivke. Tisti, ki ne morete peš na Sv.
Trojico, bodo gasilci prevažali z zadnjega obračališča na vrh od 13,45 naprej. Prijavite se na mojo telefonsko številko 041/377 223, ali od Julke Dekleva: 040/378 851.

- CERKEV na Sv.Trojici smo elektrificirali, da bo notranjost tudi ob oblačnem
vremenu dovolj svetla. To pa, glede na redne dohodke (dve škrabci na leto) visoko presega finančne zmožnosti te cerkve. Zato se vam priporočamo za denarno
pomoč. - Pripravljamo tudi postavitev križevega pota od »rampe« do »dolince«
pod vrhom. Ob vsaki postaji bo pod križem v kamen vklesana pesem, ki jo pojemo ob križevem potu, in zraven še v drugi kamen vklesana misel, ki se nanaša na
določeno postajo. 12., 14. in 15. postaja (vstajenje) bodo obogatene še s kamnitimi reliefi, ki so tudi že pripravljeni. Za samo postavitev in ureditev posameznih
postaj po bo potrebno tudi še kar precej denarja, za kar se vam tudi priporočamo.
- POROČILO s 13. redne seje ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 14. septembra:
Duhovna poglobitev:
Nov priročnik pastoralnega načrtovanja za leto 2017 – 2018 nas je vodil k razmišljanju o Božji ljubezni v vsakdanjem življenju. Ali jo zaznavamo v stiku z ljudmi in
ali jo znamo izkazovati? Božja ljubezen je vpeta v vse naše odnose; med sosedi,
vaščani, župljani in predvsem v odnose znotraj družin. Zdi se nam, da na podeželju in tudi znotraj naše župnije ostajajo odnosi tudi zaradi tradicionalne vere še
vedno pristni in odprti. Pripravljeni smo si pomagati in se trudimo za slogo. Prepiri
so prej izjeme, ne pravilo. Gradimo dobre odnose, ki praviloma temeljijo na veri in
si izkazujemo spoštovanje. Vse to nas povezuje v skupnost. Praznovanja:nazaj:
Za nami so prijetna, zelo doživeta praznovanja. Prav gotovo nam bo v spominu
ostala zlata maša. Obisk Fatimske Gospe po družinah so spremljala druženja,
molitve in petje. Romanja so imela zelo pester program. Naprej: Pred nami je
najprej slovesnost Svete Birme naslednjo nedeljo, to je praznik cele župnije. Celodnevno češčenje bo po običajnem razporedu 15. oktobra. Teden kasneje sledi
misijonska nedelja. Jesensko dekanijsko romanje nas bo letos izjemoma vodilo
na Sveto Goro. 29.oktobra bo tam posvečenje diakonov, ki mu bomo prisostvovali. Sledijo še Vsi sveti in oba jesenska shoda: na Šilentabru in v Parjah. O adventnem in božičnem praznovanju se bomo pogovarjali na naslednji seji v sredini
novembra. Predavanje g. škofa Jurija Bizjaka bomo organizirali na četrtek, ko bo
imel čas. Veselimo se njegovega obiska. Člani ŽPS letos ne bomo romali, vreme
nam tega več ne dopušča. Na pot se bomo raje odpravili spomladi. Poročilo ŽGS:
Za nami je poletje, čas počitnic. Tudi aktivnosti je bilo v tem času manj. Na Šilentabru načrtovano ometanje ni bilo opravljeno, izvajalec se na žalost ni pojavil. V
Drskovčah v kapeli odstranjujejo star omet pred beljenjem. Želijo opraviti beljenje,
kot je bilo v originalu. Člani niso še opravili inventurnega popisa. Pri popisu nepremičnin bodo potrebovali pomoč. Poročilo MŽK:Redno potekajo obiski starejših
župljanov. V počitnicah so zbirali sredstva in podarili bone za nabavo zvezkov v
družinah v stiski. Na organizirane počitnice sta potovali dve družini in trije otroci iz
Postojne. Srečanje starejših je bilo lepo pripravljeno in prijetno. Število gostov je
manjše, ker je manj starejših župljanov.
- POROČILO 13. redne seje ŽPS Trnje, ki je bila v petek,15. septembra 2017.
Prisotnih je bilo samo 5 članov. Navajam le dva sklepa (od šestih):
1. Ker spomladi ni bilo priložnosti za izvedbo romanja ŽPS, se združi le-to z jesenskim dekanijskim romanjem in posvečenjem diakonov na Sv. Gori 29. oktobra.
2. V Trnju in Palčju vabimo nove bralce beril pri sv. maši! Kdor ima primeren glas
in zna lepo brati, je prav, da te svoje darove uporabi v Božjo čast in širjenje Božje
besede, ko se zbiramo pri bogoslužju. Prijavite se čim prej!

TISTI, KI MU JE BILO ODPUŠČENO,
NE ZNA ODPUŠČATI
V evangeliju beremo zanimivo »pripoved«,
ki opisuje neobičajno ravnanje nekega »kralja«. Predstavljen je kot mogočen gospodar s
svojimi podrejenimi, s katerim ravna kot s služabniki. Nekega dne hoče priti na jasno glede
stanja vsakega izmed njih v odnosu do sebe.
Privedejo mu nekoga, ki mu je bil dolžan »deset tisoč talentov«. To je vsota, s katero pripovedovalec pretirava, da bi naredil vtis na poslušalca. Dejansko je namreč pretirana. Kdo
more povrniti takšen dolg? En talent je enako
kot 35 kilogramov zlata. Nemogoče je, da bi jih
dobil toliko. Zato je razumljivo, da je bil ta služabnik obsojen: on sam in njegova družina bodo prodani za sužnje. Za judovskega poslušalca je bila to strahotna kazen.
Toda glej, prizorišče se nenadoma spremeni: služabnik je tedaj padel predenj in rekel:
»Potrpi z menoj…« In potem obljubi nemogoče: »Vse ti povrnem«. In Gospodar, ki je pravkar ukazal, naj ga prodajo za sužnja, mu vse
odpusti. Zakaj? Ker se mu je zasmilil. Ta drža
ne opisuje katerega koli kralja, ampak opisuje
tisto usmiljenje, ki je znamenje Božjega usmiljenja.
Ko gospodar temu človeku vse odpusti, mu
ni rekel, da mora tudi on odpuščati drugim.
Vendar sama vest pravi, da je treba tako ravnati: kdor je deležen usmiljenja, mora biti usmiljen. Pa ni bilo tako. Ko je ta služabnik prišel
pomiloščen od svojega gospodarja, se je srečal z nekom, ki mu je bil dolžan samo sto denarijev. V primerjavi z deset tisoč talenti to ni
nič, pa ni znal odpustiti tega malega dolga. Niti
tega se ni zavedel, da ga je soslužabnik rotil z
enakimi gestami in enakimi besedami, kakor jih
je uporabil sam, ko je prosil kralja.
Kar se je zgodilo, se zdi neresnično, in za
tistega, ki je bil priča dogodku, tudi je neresnično. Spričo tolikšne nehvaležnosti, pred človekom s tako trdim srcem se lahko samo zgroziš
in se upreš.
Kakšno pa je naše ravnanje – Gospodar
nam nenehno odpušča; znamo tudi mi?

23. september
LIN

Omenja ga drugo pismo apostola Pavla
Timoteju, učencu, ki je ostal v Efezu, da bi
vodil tamkajšnjo Cerkev. Lin je bil sin nekega Herkulana, mogoče celo rojen v Volterri.
Stara pisma pripovedujejo, da je bil Lin izbran za papeža dan po smrti sv. Petra leta
67, v času cesarja Nerona. Njegovo papeževanje je trajalo do leta 76. Pokopan je v
Vatikanu blizu sv. Petra. Po nekaterih drugih pričevanjih je bil papež od leta 69 do 81.
Njegovo češčenje je razširjeno po vsej Italiji.
Njegove relikvije so bile prenesene leta
1531 v Volterro, kjer jih hranijo v cerkvi, ki je
njemu tudi posvečena.

Tviti papeža Frančiška

Dragi starši,
naučite svoje otroke moliti.
Molite z njimi!
SMEH JE POL ZDRAVJA

IZGUBA – Judovski trgovec se pritožuje: »Vsak dan imam izgubo s to trgovino!« – »Sveta nebesa, Izak, kako sploh lahko še živiš?« – »Tako,
da imam ob sobotah in nedeljah zaprto.«
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/

