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Leto XV., 46 (846)

VI, BRATJE PA NISTE V TEMI, SAJ STE SINOVI LUČI IN DNEVA

Kdaj pomislimo na odhod s tega sveta in na smrt? Morda ob odhodu kakšnega sorodnika, ali za prvega novembra, ko se sprehajamo med grobovi? Naši pogovori se vrtijo okrog stavka: »Vsakdo mora umreti, eni prej, drugi pozneje!« Takšen nevtralni pogovor, ko nisi prizadet, je brez
pravih čustev, kot da bi se pogovarjali o vremenu. Čisto
drugače pa govori oseba, ki ugotovi, da ima neozdravljivo
bolezen. Takrat je v ozadju globoka žalost in preklinjanje
usode, ki se je poigrala z nami: »Prišlo je kot pride tat: neČez dolgo časa pa je
nadoma, ko ga nisi pričakoval!«
gospodar teh služabnikov
Apostol Pavel je bil večkrat v ječi in ni vedel, kakšen bo
prišel in napravil
izid
njegovega sodnega procesa. Zato je bil prisiljen razz njimi račun.
mišljati
o smrti, ko je bil v polnem zagonu. Pred njim so bili
In pristopil je tisti,
veliki
načrti,
kaj vse bo še naredil, a stene jetniške celice
ki je bil prejel pet talentov,
so
pripovedovale
drugačno zgodbo. Krščanski skupnosti v
in je prinesel
Tesaloniki
je
pisal:
»Kar pa zadeva čase in trenutke, ni
pet drugih talentov
treba,
da
bi
vam
pisali
o tem, saj sami natančno veste, da
ter rekel: »Gospod,
bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči.« Res ne
pet talentov si mi izročil,
vemo ne dneva ne ure, kdaj se bo treba posloviti. Zato je
glej, pet drugih
treba biti vedno pripravljen.
sem pridobil.«
Kako naj gledamo na svojo smrt: z žalostjo, ker nismo
(Mt 25,19–20)
kos temu udarcu usode! Tako čuti tisti, ki je brez upanja,
katerega življenje je bilo brez pravega cilja, bolj životarjenje iz dneva v dan. Apostol Pavel je
kot dober psiholog poznal človeka, zato je dobro vedel, kaj čuti človek, ki je brez vere v večno
življenje. Kdor se oklepa le zemeljske stvarnosti nima nobene prave perspektive, zanj je vse
minljivo in potem so dnevi za las podobni eden drugemu. Večina se tolaži z mislijo: »Pa kaj se
vznemirjaš, uživaj! S smrtjo se tako vse konča: bolečina, trpljenje, neuspehi in tudi vsi trenutki
radosti!« Apostol Pavel ni imel takšne izkušnje, zato je Tesaloničanom pisal: »Ko bodo govorili:
'Mir in varnost,' tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad
nosečnico, in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat,
saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva.«
Tisti, ki veruje, je na boljšem, ker se oklepa svojega odrešenika. On je prehodil vso pot, ki
čaka vsakega od nas. Na križu je zapuščen od vseh zavpil: »Oče, zakaj si me zapustil!« Vendar ni izgubil upanja, da je smrt samo prehod. Svojim učencem je zagotavljal: »Grem, da vam
pripravim prostor. Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta!« To je naša vera, to je vera Cerkve,
veselimo in radujmo se. Gospod je blizu.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
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

Sv.Pavel 14h +Ana Marija Cankar, Ljubljana, pogrebna
Ponedeljek

20.11. Palčje

Sv. Edmund, kralj

Torek

21.11.

Darovanje D. Marije

18h +Marija Česnik, Ratečevo Brdo 1, obletna

Klenik

17h +i Polh, Klenik 39

Sreda

22.11.

Četrtek

23.11. Juršče

Sv. Cecilija, dev.muč.
Sv.Klemen, papež, m.

Petek

24.11.

Sv.Vietnamski mučen.

Sobota

25.11.

Sv.Katarina Sinajska

16,30 +Lučka Abram, Palčje 50, obletna

Brdo

Zagorje 17h +Ana Marija Cankar, Ljubljana, osmina
16h +Emilija in Alojz Šajn, Juršče 75, obletna

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje 17,30 +Marija in Franc Kruh, Zagorje 37, obletna
Zagorje

17h Spoved
17,30 +i starši Česnik, Zagorje 100, obletna
+Marija, Jože in Pavel Škrlj, Drskovče 2, obletna

8,30 Češčenje SRT
34. NEDELJA MED Trnje
Trnje
9h +i Žele, Trnje 8, obletna
LETOM
Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
KRISTUS KRALJ
26.11. Zagorje 10,30 V č. Kristusu Karlju za vse župljane obeh župnij
Sv.Leonard Portomav Parje
14h V čast sv.Justu in sv.Luciji za sosesko Parje – ofer
- 1. SVETOVNI DAN UBOGIH je danes. Od letos naprej naj bi ga po naročilu papeža Frančiška obhajali na 33. nedeljo med letom. Papež Frančišek si sam 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. Letošnje geslo: »Ne ljubimo z besedami, ampak v dejanju!«
- TEDEN ZAPOROV se prične tudi danes. 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.
- STARŠI OTROK 2. razreda iz Trnja ste vabljeni, da pridete na kratek pogovor
o uri verouka v četrtek, 23.11. takoj po verouku.
- PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA in zadnja nedelja cerkvenega leta je danes teden. Vabi nas, da se spomnimo dejstva, da je resnični vladar sveta
in mora biti tudi naših src učlovečena Božja Beseda JEZUS KRISTUS. On ni nasilni tiran ali samodržec, ampak usmiljeni Odrešenik, ki želi, da bi se vsi tesno
povezali z njim v tem življenju in bili srečni ne le za en dan ali eno leto ali nekaj
let, ampak za vso večnost. Uresničitev te želje pa je v naši odločitvi!
- POROČILO S SEJE ŽPS:

ZAGORJE: Duhovna poglobitev: Iztočnica za tokratna razmišljanja so bili
Svetopisemski odlomki in besedila z naslovom »Odnosi v družini so odsev
našega odnosa do Boga«. Ljudje s katerimi živimo in jih srečujemo so vir
blagoslova… Praznovanja: pogled nazaj: Za nami je Birma, prisrčen obred s
sodelovanjem birmancev in staršev. Pri celodnevnem češčenju je bilo ponovno
najmanj prisotnih vernikov iz Zagorja. Praznovanje misijonske nedelje v Novi
Gorici je bilo zelo prijetno; s pričevanji in zahvalami misijonarjev in laične
misijonarke. Za Vse svete in shod na Šilentabru nam je bilo vreme naklonjeno,
prisotnih je bilo veliko ljudi, tudi iz drugih krajev. Pogled naprej: Pred nami je
nedelja Kristusa Kralja in shod v Parjah. Sledi Teden Karitas od 27.11. do 3.12. z
vsakodnevnimi aktivnostmi in sodelovanjem sodelavk pri nedeljski maši. V soboto
bodo otroci izdelovali adventne venčke. V nedeljo 3. decembra bo otroke obiskal
in obdaril Sveti Miklavž. Igrica in obdarovanje bo potekalo v Kulturnem domu.
Igrico bodo pripravili birmanci. Pri jaslicah jim bodo pomagali tudi starši. Adventni
čas bo letos kratek. Vzemimo si čas za molitev in duhovno pripravo. Obisk maš
nam bo pri tem v pomoč. Pri maši smo vsi deležni posebne milosti, ne le tisti, za
katere se daruje. Adventna spoved bo že 10.12. Predavanje g. škofa Jurija
Bizjaka bo 9. decembra bo ob 19h v Gasilskem domu v Zagorju. Želimo si, da bi
koledovanje tudi letos potekalo po vseh vaseh. To je prijeten in koristen običaj in
dobrodelna akcija. Prosimo za sodelovanje vse odrasle in otroke, ki so prejšnja
leta organizirali, spremljali in obiskovali župljane. Dekanijska božičnica za otroke
in odrasle bo 7. januarja v Hrenovicah. Naslednjo nedeljo, 14.1.2018 vabi g.
Slavko Hrast nastopajoče in poslušalce na dobrodelni koncert v Drežnico.
Poročilo ŽGS: Lipo ob župnijski cerkvi so strokovno obrezali. Pri Sv. Pavlu je
odpadel kembelj zvona, potrebno bo popravilo. V kapelici v Drskovčah so
odstranili omet, pred beljenjem v originalnem stilu bo potrebno pridobiti dodatna
sredstva. Popravili so okvir in pod pri Mariji. Poročilo MŽK: Sodelavke bodo
Teden Karitas začele z mašo 27. 11 ob 18h v Postojni. V torek bo predavanje na
temo ''Kje sem doma?'' To je tudi naslov Tedna Karitas. V sredo bo romanje v
Ponikvo in ogled generalke dobrodelnega koncerta v Celju. V četrtek bo v
skladiščih Karitas dan odprtih vrat. 12. 12. bodo sodelavke Karitas obiskale
varovance obeh domov za ostarele v Postojni.
TRNJE: Iz priročnika za ŽPS in sicer IZ RODA V ROD smo kot duhovno poglobitev obravnavali poglavje Bog vstopa v družino po ljubezni (dolg iz prejšnje seje).
Najprej smo prebrali kratek svetopisemski odlomek, sledila ja skupna prošnja in
sicer: Gospod, hvala ti za blagoslov, ki mi ga podarjaš po ljubezni mojih staršev,
moža/žene, otrok, prijateljev... Kot iztočnico za pogovor smo prebrali sestavek
Družina je svet kraj. V pogovoru glede izražanja drugačnosti družine, ki svoje odnose gradi na veri in medsebojnih odnosih t.j. med zakoncema, med starši in
otroki, starimi starši in starši, vnuki in starimi starši, med družinskimi člani in širšo
skupnostjo smo bili mnenja, da bi morale biti razlike očitne, če bi živeli po veri,
vendar ni vedno tako, sicer ugotavljamo, da so v vernih družinah odnosi nekoliko
boljši, je več spoštovanja, lepše obnašanje, a tudi tega se ne da posploševati. Ni
več takšne povezanosti starih staršev in vnukov kot nekoč, predvsem se pogreša
enotna vzgoja staršev in starih staršev. Nato smo obravnavali še poglavje Odnosi
v družini so odsev našega odnosa do Boga. Kot duhovno poglobitev smo prebrali
svetopisemski odlomek o Abramu. V razpravi glede tega, kateri ljudje, s katerimi

živim ali sem se z njimi v življenju srečal
in so zame poseben način vir blagoslova
in zakaj, smo menili, da si je treba vzeti
čas drug za drugega, si priskočiti na pomoč, potrebna je strpnost in sprejemanje
kompromisov, v družini pa sprejemati tudi mnenja drugih, v razširjeni družini tudi
lahko pričakujemo dober nasvet in vedno
se ve, kam se obrniti po pomoč, omenili
smo tudi pomembnost botrstva. – Praznovanja: Pretekla: Jesenski shod na
Sv. Trojico (24.9.) - zaradi slabega vremena manjša udeležba, sicer lepo doživetje. Celodnevno češčenje - takšna
oblika kot je bila letos je v redu. Jesensko dekanijsko romanje in posvečenje
diakonov na Sv. Gori (29.10.) - velika
udeležba in zelo doživeto. Predlagano je
bilo, da se kakšno župnijsko romanje
združi s kakšnim tamkajšnjim praznovanjem. Bodoča: (glej tudi pri Zagorju)
Shod v Palčju 10. dec. Božična devetdnevnica – od 16. dec. dalje (na Jurščah
naj bi se zbirali vsak večer z otroci, v KD
kjer je prostor za molitveno skupino, poizkusili naj bi tudi v Trnju v mežnariji,
mogoče bo zanimivo za otroke, ker se
zbira tudi listke v liturgičnem zvezku).
Adventna spoved - potreben 1 spovednik in sicer na tretjo adv.nedeljo 17.
dec. Blagoslov otrok bo na Božič popoldne. Koledovanje: predlagano je petek, 29. 12 popldne. V Trnju naj se pripravijo ogrinjala in sicer v zlati, rdeči in modri
barvi. - Gospodarski svet: tepihe iz Trnja bodo uporabili v cerkvi v Kleniku, še
kakšni ostanki bi bili v redu za kor na
Jurščah. Karitas: (glej pri Zagorju) in 13.
12 bodo članice obiskale starostnike v
domovih v Postojni. Razno: V mežnariji
naj bi potekala molitvena ura enkrat mesečno, glede časa, se dogovori naknadno.
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Sodeč po škofovskih kronikah je bil sedemindvajseti škof v Veroni. Po nekaj letih
je zapustil službo, ki mu je bila zaupana, in
se umaknil v puščavniško življenje na hrib
blizu veronske Lesinije, ki so ga kasneje
imenovali po njem. Govori se, da je na njegovo priprošnjo pritekla iz skale voda, da je
tako pomagal tamkajšnjim prebivalcem. Po
tem dogodku so se spreobrnili še tisti redki,
ki so vztrajali v poganstvu, in se dali krstiti.
Slutil je, da bo kmalu umrl, zato se je hotel
vrniti v Verono, a ga je smrt doletela, preden
je prispel tja. Slovesno so ga pokopali v
cerkvi sv. Štefana, njemu na čast pa je bila
zgrajena cerkvica na hribu, na katerem je
prebival. V 14. stol. so na istem mestu
zgradili cerkev v romanskem slogu.

Tviti papeža Frančiška
Za kristjana življenje ni
produkt golega naključja,
pač pa sad poklicanosti in
medsebojne ljubezni.

SMEH JE POL ZDRAVJA
V PRISTNAIŠČU – V pristanišču
vpraša domačin nekega lastnika
jadrnice: »Zakaj imajo vse jadrnice
ženska imena?« – »Zato, ker imajo vse drago opremo in jih je težko
krmariti.«

