Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
29. nedelja med letom - Misijonska 22.10.2017 Leto XV., 42 (842)
EVANGELIJ JE PRIŠEL MED VAS Z MOČJO IN SVETIM DUHOM

Kako se je krščanstvo širilo? Najprej z oznanjevanjem očividcev, apostolov in drugih učencev, ki so Jezusa poznali.
Očividci so govorili o svojih izkušnjah, ki so bile zelo bogate
in so bili tako prevzeti od Jezusove osebnosti, da niso mogli molčati o vsem, kar so videli in slišali. Ker je bilo začetno obdobje povezano s preganjanji nove vere, je treba poudariti, da je prve kristjane in oznanjevalce evangelija vodil
Božji Duh, da so lahko govorili in pričevali za resnico. Kako
se je soočal z novo vero največji misijonar, sveti Pavel?
Jezus pa je spoznal
V prvem pismu Tesaloničanom je zapisal: "Naš evangelij
njih hudobnost in rekel:
ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in
»Kaj me skušate, hinavci?
Svetim Duhom ter s popolno zanesljivostjo!" Dobro vemo,
Pokažite mi davčni novec!« da je bil apostol Pavel v začetku velik preganjalec novega
nauka in tisti, ki je dal diakona Štefana kamnati. Ko pa se
Prinesli so mu denar.
je srečal z vstalim Gospodom, se je njegov odnos do krIn reče jim: »Čigava je
ščanstva popolnoma spremenil: iz strastnega preganjalca
ta podoba in napis?«
je postal strastni misijonar. Bil je dober govornik, velik anaRekó mu: »Cesarjeva.«
litik in brez njega ne bi dobili tako jasno opredeljenega naTedaj jim pravi:
uk, kot ga imamo. Trudil se je, da vera ne bi bila skregana
»Dajte torej cesarju,
kar je cesarjevega, in Bogu, s človeško pametjo, kajti vera in logično razmišljanje se
morata podpirati ne pa izključevati. Vsi pa dobro vemo, da
kar je Božjega.«
so jasne resnice prepričljive za razumnike, znanstvenike in
(Mt 22,18–21)
izobražene ljudi, ne pa za preprosto ljudstvo. Takšne ljudi
moraš prepričati na drugačen način. Zato je apostol Pavel Tesaloničanom pisal: "Naš evangelij
ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in Svetim Duhom." Kaj je imel v mislih?
Pavel se je zanašal na znamenja in čudeže, ki so podpirali oznanjevanje prvih misijonarjev.
Tam se je pokazala Božja moč in prepričanje mnogih je bilo, da imajo pred seboj bogove v človeški podobi in so jim hoteli darovati in jih častiti. Moč nauka se je pokazala z izrednimi znamenji in pričevanjem prvih misijonarjev, da oni ne oznanjajo svoje vere, še manj samega sebe,
ker so samo Božji poslanci in govorijo v imenu živega Boga. Dogajalo se je namreč, da je prišlo
tudi veliko takih, ki so videli v novem nauku priložnost za kariero in bogatenje, zato so oznanjali
drugačen evangelij.
Kaj nas danes prepriča? Morda zgovornost duhovnika, njegovo lepo obnašanje, njegova
šarmantnost, ali življenje, ki ga pričevalec evangelija živi? Danes še bolj kot v Pavlovem času
velja, da besede mičejo, zgledi pa vlečejo. Pravega kristjana ne kitijo lepe besede, ampak njegova dejanja, ki razkrivajo moč in ljubezen Boga, ki je Emanuel - Bog, ki je z nami.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Rožni venec za misijone pred SRT
29. NEDELJA Trnje
9h +Lovrenc in Ivana Bergoč, Klenik 59, obletna
MED LETOM Trnje
Za vse pokojne Trnje 33
- MISIJONSKA
22.10. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Janez Pavel II., pp. Juršče 12h +i Šajn in Štajnrajh, Zagorje 39

Zagorje 15h Rožni venec za misijone
Ponedeljek 23.10.
Sv.Janez Kapistran

Torek

24.10.

Sv.Anton M. Claret,šk.

Sreda

Palčje

19h V dober namen – Rožni venec

Klenik

19h +Ivanka, Jožef in Ignacij Rebec, Klenik 32 – Rož.v.

25.10. Zagorje

7h +i Šabec, Zagorje 49, obletna
19h Rožni venec

26.10. Juršče

17,30 +Ljudmila in Milan Šajn, Juršče 39, obl. – Rož.v.

Sv.Krizant in Darija,m

Četrtek

Sv.Demetrij Solunski

Petek

27.10.

Sv.Sabina Avilska, m.

Sobota

Zagorje 19h Rožni venec za duhovne poklice
Zagorje 19h +i starši Rebec, Parje 9, obletna – Rožni venec

28.10. Zagorje 18,30h Spoved

Sv.Simon in Juda, ap.

19h +Janez in dve Mariji Česnik, Zagorje 62, obl. – R.v.

MENJAVA URE NA ZIMSKI ČAS – KAZALCI ENO URO NAZAJ!
8,30 Rožni venec pred Najsvetejšim
30. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Janez Smrdelj, Klenik 44, obletna
MED LETOM
+Alojz vidrih, Trnje 70, obletna
- ŽEGNANJSKA
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
29.10.
SV. Mihael Rua, duh.r. Zagorje 13h Odhod avtobusa na Sv.Goro

Zagorje 15h Rožni venec
- DANAŠNJA MILOŠČINA je za MISIJONE. V imenu misijonarjev in ljudi v misijonskih deželah, ki bodo deležni vašega daru, se vam toplo zahvaljujem. Zahvala tudi za
vse molitve in darovane žrtve in trpljenje v ta namen. BOG VAM POVRNI!
- SESTANEK za starše prvoobhajancev bo v petek, 27.10. ob 19,45 v župnišču v
Zagorju. Lepo vabljeni vsi starši otrok 3. razreda!
- ROMANJE NA SV. GORO bo prihodnjo nedeljo popoldne. Tam bo slovesnost diakonskega posvečenja dveh naših kandidatov, eden je iz naše dekanije – Andrej Penko z Ubeljskega. Med molitveno uro in sv. mašo bo tudi priložnost za sv.spoved. Ob
15h bo molitev za diakona, ob 16h sv. maše, med njo posvečenje dveh bogoslovcev –
poleg našega Andreja bo še Gašper Naglost iz Vipave. – Na avtobusu je še prostor.
Prijavite se do srede zvečer! Odhod bo iz Zagorja ob 13h.
- POČITNIŠKE DELAVNICE NA ŠGV: Za učence 7., 8. in 9. razreda pripravljajo na
Škofijski gimnaziji Vipava počitniške delavnice, ko se lahko znanja in učenja lotijo na
sproščen način. Delavnice bodo potekale dne 30. 10. 2017, ob 9h do 13 ure. Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna, prispevek za malico je prostovoljen. Prijava je
mogoča na spletni strani gimnazije. – Tisti, ki vas to zanima, si lahko vzamete spored
na mizici za tisk.
- ZAHVALA VSEM, ki ste darovali za biro župniku in mežnaricam in mežnarju: Bog
vam povrni z nebeškimi darovi!

- ZAHVALA tudi VSEM, ki ste preteklo nedeljo sodelovali pri češčenju sv. Rešnjega Telesa v Zagorju, bodisi pevskemu zboru, častilcem ob posameznih urah,
kakor tudi tistim, ki ste počistili cerkev in okrasili oltarje! Naj evharistični Gospod
usliši vaše molitve in povrne vaš trud!
- SVETOPISEMSKI KROŽEK bomo začeli v torek ob 20h v župnišču v Zagorju.
Če bo kaj več zanimanja tudi v trnjski župniji, ga bomo imeli (tudi) tam. Lepo vabljeni vsi, ki vas zanima Božja beseda! Prav lepo vabljeni tudi bralci Božje besede!
- Nova KNJIŽICA: ETIOPIJA – dežela sijočih oči salezijanskega misijonarja
Jožeta Andolška. Lahko si jo vzamete na mizici za tisk. Cena: 2,50 €.
- OKLICI v Zagorju: Čekada Danijel – Čekada Vanja.

NOVA EVANGELIZACIJA – MISIJONSKO DELO V NOVI DOBI
Današnja Božja beseda nam odkriva, kakšna je bistvena vsebina nove evangelizacije.
To je oznanilo o odprtih vratih: o tem, da Bog človeku odpira vrata in omogoča dostop
do zveličanja. Odprta vrata so kar simbol te nove evangelizacije. So znamenje Božjega
vabila, njegove »gostoljubnosti« in hkrati človekovega odgovora na to; vrata moramo
odpreti tudi mi.
To je oznanilo, da je »Bog Gospod in da ni drugega poleg njega« (1. berilo); in da so
»vsi bogovi narodov prividi« (psalm). Ko človek zavrže edinega pravega Boga, nujno
kmalu postavi na njegov prestol druge »bogove«, jih »moli« in jim služi: razkošje, napredek, porabništvo, uživaštvo … A ko ga ti privedejo v slepo ulico, ga pustijo na cedilu. »Vsi naj spoznajo, da ni Boga razen mene,« ni drugega Rešitelja, pravi Bog po preroku Izaiju.
Nova evangelizacija je oznanilo o milosti in miru z Bogom in med ljudmi. Apostol
Pavel je v pismih vedno voščil in osebno prinašal milost in mir od Boga. To je tudi danes edini namen Cerkve, ne pa oblast, vpliv, slava ali zmagoslavje nad kom. Ne sme iskati sebe, ampak služiti.
Jedro evangelizacije je izraženo v besedah: »Bog te ljubi. Kristus je prišel zate.« Cerkev oznanja Boga, ki nas je tako ljubil, da je njegov Sin za nas postal človek. To je Bog,
ki se nam približuje, ki se nam priobčuje, ki se z nami zedinja, ki je resnični Emanuel.
Tudi Pavel nas v 2. berilu imenuje »od Boga ljubljeni bratje« in »izvoljeni«. Edinole
oznanilo o neskončni Božji ljubezni, ne pa grožnje s kaznijo, more odpreti srca ljudi in
jih navdušiti za dobro.
Naš skupni poklic in poslanstvo sta, da pridružimo svoje moči za novo evangelizacijo: da se evangeliju najprej sami odpremo ter ga zaživimo v družini, na delovnem mestu, v javnosti. Ni dovolj, da pride evangelij k ljudem »v besedi«, ampak mora priti »v
moči in v Svetem Duhu in popolni gotovosti«. Ali drugače: spregovoriti mora prek našega življenja. Potem mu bodo vsi prisluhnili.
Po: TV – Slovenija, Oznanjevalec, 1993

Misijonarjeva vzpodbuda na misijonsko nedeljo
Misijonar pomaga, podpira, rešuje množico ubogih, pomoči potrebnih in neukih ljudi. Prav v tem je
veliko notranje zadoščenje in sreča. Misijonar, hodeč po Jezusovih stopinjah, prinaša veselo oznanilo, je ljudem v mnogotero pomoč in oporo. Zato je tudi deležen obilnega Božjega blagoslova.
Misijonarjeva pot je težka, toda zelo osrečujoča. Občutek, da storimo nekaj dobrega in koristnega
človeku v potrebi in stiski, je čudovit. To pove tudi rek: "Lepše je dajati kot prejemati." Marsikdo tega

še ni občutil. Treba je obuditi dobroto, ki je v človeku. Kot testo potrebuje kvas in sol, da postane
rahel, okusen kruh, tako človek potrebuje spodbudo. Prizadevanje za dobro plemeniti in prinaša
napredek in blaginjo trpečim, katerih veseli nasmeh in hvaležnost v očeh sta dragoceno plačilo.
Darežljivo odprimo dlan in, čeprav z majhnim darom, pomagajmo misijonarjem v njihovih plemenitih prizadevanjih za mir in dobro, za izboljšanje
življenjskih in zdravstvenih razmer, za izobraževanje in prinašanje veselega oznanila najrevnejšim. Jezus naj blagoslavlja in varuje njihovo plemenito in sveto poslanstvo.
Arhiv: Radio Ognjišče; Danilo Lisjak, misijonar

Misijonska nedelja je vsako leto največja manifestacija povezanosti vesoljne
Cerkev. Udje Kristusovega telesa molimo drug za drugega in si z darovi
pomagamo, da bi Božje kraljestvo veselja, pravičnosti, miru in ljubezni zaživelo med nami.
Po: www.missio.si

Če smo na tem svetu srečni, če imamo dovolj
denarja in imetja, časti in zdravja, kdo nas uči
časno veselje prav uživati, da ne bi izgubili
večnega veselja nebes in bi bili zavoljo naše
časne sreče večno nesrečni, to nas uči prav
Božji nauk vere Jezusa Kristusa. Le–ta nas uči
časno veselje zmerno uživati, si z dobrinami
sveta onstran groba kupiti še večje veselje, ki
bo večno trajalo. Le vera nam osladi naše veselje. Če pa nas obiščejo križi in trpljenje, če
nas vse na zemlji zapusti, takrat je naš zadnji,
najboljši prijatelj sveta krščanska katoliška vera.
Prava vera napolni naše srce s tolažbo, mirom
in zadovoljstvom in nam naše trpljenje spremeni v neizmeren mir.
bl. A. M. Slomšek

SMEH JE POL ZDRAVJA
KRŠČENE MIŠI - Gospa Novakova si
ogleduje novo stanovanje. Nenadoma reče
prodajalcu: »Slišite, nekaj škrta. Da niso to
miši?« »Oh, bodite brez skrbi, gospa! To
niso miši. To je samo sosed, ki je prepečenec.«

25. september
SV. KRIZANT IN DARIJA

Oba sta rimska mučenca iz 3. ali 4. stoletja. Krizant je bil sin poganskih staršev. Rad
je bral in tako dobil v roke tudi evangelij;
skrivaj se je dal krstiti. Ko je oče to izvedel,
ga je vrgel v ječo, da bi umrl od lakote. Toda
Krizant je ostal telesno močan, duhovno pa
prav tako odločen kakor prej. Oče mu je zato izbral za nevesto Darijo, svečenico boginje Veste, ki naj bi ga napeljala nazaj k poganskim bogovom. Zgodilo pa se je prav
nasprotno. Krizant je razložil Dariji krščansko vero. Legenda pravi, da sta razpravljala
o bogovih in elementih (pri staroveških filozofih je beseda element pomenila prasnov,
eno od štirih počel, iz katerih sestoji vesolje). Krizant je govoril tako prepričljivo, da je
Darijo spreobrnil in končno sta v očetovo
veliko veselje sklenila, da se bosta poročila,
med sabo pa sta sklenila zaobljubo devištva. Ker sta skupaj spreobračala ljudi h krščanstvu, je cesarska oblast sklenila, da
morata umreti mučeniške smrti. Živa so ju
vrgli v jamo, to pa zasuli s peskom in kamenjem.

Tviti papeža Frančiška
Ne bodimo mlačni učenci.
Cerkev potrebuje naš pogum
za oznanjevanje resnice.
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