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Leto XVI., 4 (814)

Med seboj se dopolnjujte v istem duhu in istem mišljenju

Prepiri in nesoglasja so na dnevnem redu. Jezimo se na politike,
gospodarstvenike, kulturnike, škofe, duhovnike, čistilke. Motivov
za slabo voljo je nešteto. In vse se navadno začne doma: ko vstaneš slabe volje, ko je kava mrzla, kruh pretrd, sadje premalo izbrano, otroci tečni, na avtu zaledenele šipe. Zakaj nas skoraj vsaka stvar, ki je malo drugačna kot smo navajeni, spravi s tira?
Apostol Pavel je v korintski krščanski skupnosti opazil iste stvari,
zato jim je napisal pismo. Glavni razlog za prepire in nesoglasja
Pavel vidi v tem, da je vsak na svojem bregu, da vidi le svoje probleme in situacijo ocenjuje le pod svojim zornim kotom. Zato jim
piše: "Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij. Med seboj
Ljudstvo,
se dopolnjujte v istem duhu in istem mišljenju!"
"Vsi govorite isto!" Začetek je v usklajevanju tega, kaj govorimo
ki je sedelo v temi,
o
zadevah,
ki so skupne. V krščanski skupnosti je središče Kristus.
je zagledalo veliko luč;
On
je
glavni
voditelj, zato je zelo pomembno, kako se do njega
in njim, ki so sedeli
opredelimo. Tukaj ne sme biti razdorov, kot je to Pavel povedal v
v deželi smrtne sence,
nadaljevanju: "V mislih imam to, da ta ali oni izmed vas pravi: 'Jaz
je luč zasvetila.
sem Pavlov, jaz Apolov, jaz Kefov, jaz pa Kristusov.' Mar je Kristus
razdeljen? Mar je bil Pavel križan za vas?" Glede voditelja v skupOd tedaj je začel Jezus
oznanjati in opominjati: nosti ne sme biti razdeljenosti: vsi morajo držati skupaj in govoriti
enako, sicer bo skupnost hitro razpadla.
»Spreobrnite se,
"Med seboj se dopolnjujte v istem duhu in istem mišljenju!" Ta
zakaj nebeško kraljestvo stavek je zelo pomemben, kajti razdori so navadno povzročeni z
se je približalo.«
nesoglasji, ki izvirajo iz notranje neenotnosti, ko nimajo vsi istega
duha. Tukaj mi prihaja na misel lep pregovor, ki pravi: "Kdor dobro
(prim. Mt 4,16–17)
misli, ne greši!" Misliti moramo dobro, pozitivno in naenkrat bomo
začutili, da so različna mnenja le bogastvo, od katerega imamo vsi koristi. V krščanski skupnosti
mora biti v ozadju isti duh, duh Jezusa Kristusa, ki nas ne ločuje, ampak vse združuje. Različna
mnenja so zato veliko bogastvo, vendar ne smejo ogroziti resnice, ki je jedro slehernega verovanja.
Ko rimokatoliško vero vzporejamo s pravoslavno in protestantsko, hitro ugotovimo, da imamo vsi
iste korenine in s tem isto osnovo, ki nas združuje. Ločujejo nas le bolj obrobne zadeve. Zato je na
ekumenskem področju toliko prizadevanja, da bi se čim bolj zbližali in skupaj pričevali, da je Jezus
pravi Bog in naš odrešenik.
Kritike, da se je sodobno krščanstvo preveč oddaljijo od pristnega evangelija, je zelo veliko in
največ prav iz cerkvenih krogov. Zakaj? Ker besede niso v skladu z našimi dejanji. Krščanstvo je
treba živeti na vsakem koraku, potem bodo tudi naše besede in spodbude padle na rodovitna tla.
Ne živimo več v času množičnih preganjanj, ko je bilo pravo herojstvo biti kristjan. Ker nas nihče ne
preganja, je vera bolj podobna različnim modnim dodatkom, ki se ne dotaknejo posameznikove notranjosti. Takšna je pač tradicionalna vera: "Tako so delali naši dedki in babice in tudi mi bomo tako!" Tako se vse konča pri lepih starih običajih, ki ne pustijo za seboj kakšnih otipljivih posledic, razen različne razdore in razprtije, kod je pametnejši. Apostol Pavel nam zato svetuje: "Med seboj se
dopolnjujte v istem duhu in istem mišljenju!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
3. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Milena Možina, Trnje 1/a, 30. dan
MED LETOM
22.1. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Vincencij, diak. m. Juršče 12h +i Sedmak, Juršče 29
Ponedeljek 23.1.
Palčje
15h Za duše v vicah, N.N.
Zar. Marije in Jožefa

Torek

24.1.

Sv.Frančišek Saleški

Sreda

25.1.

Spreobrn. ap. Pavla

Četrtek

27.1.

Sv.Angela Marici, dev.

Sobota

Zagorje

26.1. Juršče

Sv. Timotej in Tit, šk.

Petek

Klenik

18,30 +Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Klenik 2/a

7h +Franc Širca, Postojna, zadušna
16h Po namenu darovalcev

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje 17,30 +Pavel Škrlj in +i starši Šircelj, Dr. 1/a, obletna

28.1. Zagorje 17h Spoved

Sv.Tomaž Akvinski

4. NEDELJA
MED LETOM
29.1.
Sv. Konstancij, škof

17,30 +i Sitinger in Kodre, Parje 22, obletna
Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Rebec, Trnje 73
+Jože Žigon, Trnje 58, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h +Janez in Karolina Kovačič, Palčje 48

- DEKANIJSKA BOŽIČNICA, ki jo pripravljajo OTROŠKI ZBORI, bo danes ob
15h v STUDENEM. Med drugimi bo pel Božjemu Detetu tudi zborček iz Zagorja.
Božičnica se bo dogajala v župnišču, domu Kulture in cerkvi. Po božičnici
boste imeli starši srečanje z g. Karlom Gržanom, ki ga občasno lahko poslušate
tudi na radiu Ognjšče, med tem pa bodo otroci imeli delavnice. Vsi prostori, kjer
bodo različna dogajanja, bodo ogrevani!!!
- MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV traja še do srede, praznika
spreobrnjenja sv. Pavla. Vabljeni k molitvi za spravo vseh Kristusovih učencev.
- VEROUK za 1. in 6. razred ta teden odpade zaradi šole v naravi!
- SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV v Zagorju bo v četrtek ob 19h v župnišču. Vsi starši lepo vabljeni!
- SVETOPISEMSKA NEDELJA z geslom: SPREGOVORIM TI NA SRCE je 29.
januarja. Na srečanje z gospodom škofom dr. Jurijem Bizjakom v Škofijsko
gimnazijo v Vipavo ob 15h ste vabljeni vsi bralci Božje besede in vsi, ki imate radi
Božjo besedo.
- MINI SVETOPISEMSKI MARATON bo v petek, 27.1. od 19h do 22h v župnjiski
cerkvi v Postojni. Tisti, ki bi radi brali Božjo besedo na glas, se prijavite g. dekanu.
- DRSKOVŠKI SHOD je prihodnjo nedeljo. Še posebej Drskovčani ste vabljeni,
da se udeležite tudi sv.maše!
- MISIJONAR JANEZ KRMELJ, ki deluje na Madagaskarju, nas bo obiskal prihodnjo nedeljo. Maševal bo in predstavil svoje delo v misijonih pri vseh mašah: v
Trnju, Zagorju in Palčju. Kdor bo kdo želel, mu bo lahko izročil svoj dar za njegov
misijon.

- V TEDNU KNJIGE od 23.1. do 31.1. nudijo katoliške založbe na svoje knjige
20% popusta.
- MESEC VERSKEGA TISKA se bliža koncu. Tudi čas za PORAVNAVO NAROČNINE za leto 2017 se izteka. Tisti, ki je še niste poravnali, skušajte to čim
prej opraviti! Naročnina za tednik Družina je 98,80 €, mesečnik Ognjišče je
31,70 €, za dvomesečnik Misijonska obzorja je priporočeni dar 9.- € in Knjige
Mohorjeve družbe za leto 2017 s koledarjem za leto 2018 je do konca februarja
46.- €, pozneje pa 65.- €. – Če kdo ne more poravnati naročnine v enem obroku,
se lahko dogovorimo tudi za več obrokov.
- DAN ODPRTIH VRAT na škofijski klasični gimnaziji in v Jegličevem dijaškem
domu v Šentvidu nad Ljubljano bo v soboto, 28.1. od 8h dalje. Spoznali boste
lahko pouk na gimnaziji, številne obšolske dejavnosti in pestro življenje v dijaškem domu. Vabijo na obisk vse, ki se zanje zanimate.
- ZAHVALA: Pozdravljeni! Rada bi se zahvalila vsem, ki ste se udeležili v nedeljo
na božičnici odraslih zborov. Bilo je zelo lepo in res bi bilo škoda, kljub vsem težavam, da bi se tovrstna srečanja prekinilo. - Predvsem bi se pa rada zahvalila
gostiteljem... Ob taki pogostitvi, se resnično počutiš doma in vse je bilo super fino.

Uspešno delo še naprej in se vidimo naslednje leto. - Živa Volk
- ŽUPNIKOVA ZAHVALA: Zahvaljujem se vsem, ki ste pripravljali in sodelovali
pri božičnici preteklo nedeljo, pa tudi vsem, ki ste pripravili toliko dobrot za pogostitev sodelujočih. Bog naj vsem obilno povrne s svojimi darovi!
- POROČILO S SEJE ŽPS Trnje: Po uvodni molitvi smo iz priročnika za ŽPS in
sicer KRŠČANSKI ZAKON IN DRUŽINA kot duhovno poglobitev obravnavali poglavje Biti preroški glas. Prebrali smo svetopisemski odlomek o begu svete
družine v Egipt. Sledila so podpoglavja ˝Počivati v Gospodu˝, ˝Vstati z Jezusom in
Marijo˝ ter ˝ Biti preroški glas.˝ Prebrali smo, kar piše papež Frančišek v apostolski spodbudi Radost ljubezni. V razpravi smo dali pobudo, da bi bila v sklopu
šmarnic tudi krajša maša za predšolske otroke in sicer 21. maja, kamor se lepo
povabi vse starše - tudi neporočene - z majhnimi otroki. - Pridružili smo se sklepu
članov ŽPS Zagorje, da bo letos ob Valentinovem v Kleniku maša za vse zakonce
in zaročence iz obeh župnij. Po maši bo sledilo druženje v Mežnariji.
Ozrli smo se na pretekla dogajanje v župniji in kaj nas čaka v bližnji prihodnosti.
Sklenili smo, da bo križev pot na Sveto Trojico na 3. Postno nedeljo, 19.3. popoldne (ob 15h). O tem bomo obvestili tudi okoliške župnije. – Sledilo je poročilo člana ŽGS o čiščenju okolice župnišča in načrtovanju ograje pred njim. – Članica MŽ
Karitas je poročala o dejavnostih, ki so jih že opravile in ki so še pred njimi. Nujno
pa rabijo še kakšno pomoč v vasi Trnje in prosijo, da bi se jim vsaj občasno pridružila še katera prostovoljka. – Letos bomo obhajali 110-letnico posvečenja
župnijske cerkve. Ob tej priliki bi bilo potrebno popraviti dostop do palških in zunanjih zakristijskih vrat ter na severni strani drenažni tlak ob zidu.

TEOLOGIJA IN PEDAGOGIKA BOŽJEGA KLICA
Hm, Božji klic! Če ljudje slišijo kaj ta- Tokratni evangeljski odlomek opisuje, kakega, najprej vprašajo, kako se to zgodi: ko je Jezus poklical prve učence (Andreja,
»Zakaj se je odločil za duhovnika? Le kaj Petra, Janeza, Jakoba) in lepo odstira
je slišal? Kaj hudega se mu je zgodilo?« »Božjo pedagogiko« nekakšno Božjo stra-

tegijo. Preprosteje – opisuje nam, kako se Bog približuje človeku in ga
kliče za sodelavca. Ko je Jezus »hodil ob
Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata …
Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč
ribiča« (Mt 4,18). Kristus se bliža človeku
tam, kjer je. Pristopi k njemu sredi njegovih
skrbi in dela, sredi njegovih naporov in iskanj. Kristusova pot do človeka ne gre prek
velikih in pomembnih dejanj, ampak se mu
približa sredi vsakdanjika. Napačno ravnajo
tisti, ki pričakujejo velikih in bleščečih dogodkov, po katerih jih bo Bog poklical. Ribiča, ki sta vestno opravljala svoje delo, je
Kristus osebno nagovoril in jima dejal:
»Hodita za menoj«. Preprosto ju je povabil,
naj sledita njegovemu zgledu. V slogu človekove pridobitvene logike bi bilo naravno,
da jima bo razložil, kakšne bodo »delovne
razmere«. Pričakovali bi, da jima bo povedal, koliko bosta zaslužila. A nič od tega:
njegov zgled, skratka, osebnost Jezusa Kristusa, jima bo zadostovala!
Osnovno pri klicu bratov je Jezusova pobuda. On se prvi približa, on kliče, vabi.
Človek se samo odziva. Nihče ne more reči,
da ima pravico postati duhovnik ali kristjan,
lahko samo odgovori na Božji klic ali pa ga
zavrne. Brata Jakob in Janez sta tako odgovorila na Jezusov (po)klic, da sta »takoj
pustila čoln in očeta ter šla za« Jezusom.
Pravzaprav sta zapustila vse: gmotne dobrine (čoln, saj sta samo to imela) in človeške
vezi (očeta, nista bila poročena). Odločitev
za Boga naj bo celostna, ne polovična. Obstaja pa velika nevarnost, da se z leti naša
odločitev za Boga »ohladi« in postane polovična, morda samo četrtinska.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

SMEH JE POL ZDRAVJA
ŽENA – Prijatelja se pogovarjata v gostilni.
Prvi zavzdihne: »Nenehno se bojim moje
žene Tudi ti?« – »Ne, jaz se bojim samo
svoje!«

27. januar
ANGELA MERICI

Uršulinke so redovnice, katerih glavno poslanstvo je evangeljsko življenje sredi sveta
in skrb za vzgojo ženske mladine. Ustanoviteljica tega reda ni sveta Uršula, temveč sv.
Angela Merici, ki se je rodila 21. marca
1474. Že v mladosti je vneto iskala Boga.
Kot dekle je imela nekoč prikazen sprevoda
mladih devic. Med njimi je zagledala tudi
svojo pred nedavnim umrlo sestro, ki ji je
sporočila, da jo Bog kliče, naj ustanovi družbo devic, ki bo hitro rasla. Temu klicu je
ostala zvesta do smrti. Svojo zamisel o
skupnosti, ki živi apostolsko življenje med
svetom, je uresničila v družbi, ki ji je dala
ime po mučenki sv. Uršuli. Delale so v vseh
bolnišnicah in v šolah krščanskega nauka,
predvsem pa so se posvečale vzgoji deklet.

Tviti papeža Frančiška
Sveti Duh nas spreminja in
prenavlja. Ustvarja skladnost in enotnost ter nam
daje pogum in veselje za naše poslanstvo.
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/

