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KRISTUS BO POVELIČAN V MOJEM TELESU,
BODISI Z ŽIVLJENJEM BODISI S SMRTJO
Čemu živim? Komu bo moje življenje koristno? Kakšne
sledi bom pustil za seboj? Na ta vprašanja slej ko prej naletimo in moramo najti pravi odgovor. Ne živimo od danes do
jutri, zato mora imeti naše življenje nek globlji smisel. Kakšen?
Krog prijateljev se z leti zelo manjša in pravih prijateljev
dejansko ni več; pari se zmeraj pogosteje ločujejo in je zagotovilo o večni zvestobi samo še kliše; ljudje, ki jih imaš
On pa je odgovoril
najraje umirajo ali pa kako drugače odidejo iz tvojega živenemu izmed njih:
ljenja, zato ostane samo trpljenje in pogrešanje teh oseb;
‚Prijatelj, ne delam ti krivice;
vidiš hude situacije pri ljubljenih, od hudih bolezni, nesreč in
ali se nisi po denarju
nezadovoljstva; ekonomsko stanje se slabša, lahko si odz menoj pogodil?
puščen in je nova služba zelo vprašljiva, posebno, če si pri
Vzemi, kar je tvojega,
petdesetih; otroci so obupni, celo do lastnih staršev se vein pojdi! Hočem pa tudi
dejo katastrofalno; prave sreče ni več, kar doživljamo so le
poslednjemu dati
drobni trenutki umetne sreče, podprti z velikimi količinami
denarja; življenje mine, na koncu moraš tako ali tako umreti
kakor tebi.
Ali ne smem s svojim storiti, in se spremeniti v nič. Takšno je neko splošno občutje
večine in je zato vprašanje o smislu človeškega življenja
kar hočem?
brez prave vrednosti. Tako razmišlja sodobnik, ki je Boga
Ali je tvoje oko hudobno,
zavrgel in je prisiljen računati le s samim seboj, kajti družba
ker sem jaz dober?‘
brez Boga je razvrednotila tudi človeka.
Tako bodo poslednji prvi
Apostol Pavel je razmišljal drugače, ker se je zavedal, da
in prvi poslednji.«
ni le telo, ampak tudi duh in duša. Človek ni le del življenja,
(Mt 20,13–16a)
ampak višek vsega živega, ustvarjen po Božji podobi in
sličnosti. V pismu Filipljanom je zapisal: »Kristus bo poveličan v mojem telesu, bodisi z življenjem bodisi s smrtjo. Kajti življenje je zame Kristus in smrt dobiček.« Zelo pomembno je, kako gledamo na svoje življenje. Če se omejimo le na telo, potem se moramo sprijazniti z nenehnim odhajanjem in umiranjem, kajti naše telo je krhko in razpadljivo. Duh je
tisti, ki daje življenju pravo vrednost in nas odpira za onostranstvo. K temu nas nagiba tudi naša
vest, ki nas nenehno opozarja, kdaj delamo dobro in kdaj slabo, kdaj smo pravični in kdaj krivični,
kdaj smo človekoljubni in kdaj egoisti. Ampak z našo vestjo je tako: če je dobro oblikovana, je odličen vodnik, a mnogi so si jo krojili po trenutni modi in zato v njej ni nič trdnega in zanesljivega, ker
se je naučila obračati se v smeri vetra. Zato večkrat slišimo stavek, da je sodobnik brez duše, nobena stvar mu ni več sveta, vse mu je relativno in zato nima nobenih zanesljivih, trdnih ciljev. Kot
kristjani pa se zavedamo, da ima sleherno življenje svoj smisel, sicer se ne bi rodili. Če smisla ne
vidimo, si je treba vzeti čas za molitev in razmišljanje pred Bogom. Pri njem bomo našli pravi odgovor.
župnik Branko Balažic, SDB

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

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

Ponedeljek

25.9.

Sv. Sergij Radoneški

Torek

26.9.

Sv. Kozma in Damijan

Sreda

27.9.

Sv.Vincencij Pavelski

Četrtek

29.9.

Sv.Mihael, Gabrijel in
Rafael, nadangeli

Sobota

19h +Stanko Tomšič, Palčje 13

Klenik

19h +Rado Požar in +Maks Zadel, Klenik 77, obletna
+Marija Pavlin, N.N.

Brdo

19h +Rafael in Kristina Penko, Ratečevo Brdo 10, obl.

28.9. Juršče

Sv. Venčeslav, mučen.

Petek

Palčje

30.9.

Sv. Hieronim, c. uč.

Zagorje 19h +Marjo Česnik, Zagorje 104, 1.obletnica
Zagorje

26. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
- ROŽNOVENSKA
1.10.
Sv.Terezija Det.Jez.

17,30 +Kristina in Franc Žužek, Juršče 43, obletna

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice

18,30 Spoved
19h +Zora Kirn, Avstralija, zadušna, dar. sestra
+Frančiška in Anton ter +i starši Fatur, Zagorje 66
8h Spoved (domači)
9h +Albert Debevec, Trnje 96, obletna
+Alojz Perenič, Klenik 20
ZAČETEK ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA (do 12h)

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Rožni venec
Trnje
Trnje

15h NADALJEVANJE ČEŠČENJA SRT
in spoved (eden tuj spovednik)
16h +Marija in Franc Bergoč, Klenik 28, obletna
+i Šenkinc, Trnje 33 - SKLEP ČEŠČENJA SRT

- DANES ob 10,30 je slovesnost sv.birme v Zagorju, popoldne ob 15h pa jesenski
shod na Sv. Trojici. Lepo vabljeni!
- CELODNEVNO ČEŠČENJE V TRNJU: Na zadnji seji ŽPS smo se dogovorili,
da bo celodnevno češčenje v Trnju kot običajno na Rožnovensko nedeljo, letos
1. oktobra in sicer po naslednjem sporedu:
ob 9h sv. maša, po maši vabljeni starši z otroki,
od 11h do 12h povabljeni vsi - kdor le more. Od 12h do 15h premor.
od 15h do svete maše ob 16h se nadaljuje češčenje, vabljeni VSI, ki niste
mogli dopoldan. Med tem časom bo na razpolago en tuj spovednik.
- TEDEN ZA ŽIVLJENJE z geslom: »Kako je lepo upanje, ki mi ga daje Bog«
bo potekal od 1. do 8. oktobra. Namen tedna je, da bi se v mladih in drugih okrepilo upanje za prihodnost, za rešitev iz stisk, za polnost življenja, ki nam jo pripra-

vlja Bog, če mu sledimo. Mladi in družine so lepo povabljeni na srečanja, namenjena njim. Spored je na letaku na oglasni deski. Spremljali boste lahko na Radiu
Ognjišče in na internetni strani www.gibanjezazivljenje.si.

PRAVIČNOST V LJUBEZNI
Že prerok Izaija (55,6–9) pravi: »Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite
ga, dokler je blizu! … Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje
poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi.« S prispodobo o razdalji
med zemeljskim in presežnim pokaže na neznansko vzvišenost tiste pravičnosti,
ki jo prežema ljubezen, in je zato nad navadno zemeljsko menjalno, razdelilno in
zakonsko pravičnostjo. Te tri hočejo veljati samostojno, ne da bi morala biti poleg
tudi ljubezen. Za Božjo pravičnost pa je navzočnost ljubezni bistvena, saj je gonilna sila usmiljenja in odpuščanja. Pridružuje se ji Božja milost, ki na tej ravni
povzroča spreobrnjenje. Pravičnost je dinamična in ustvarjalna. Prebuja in vodi
nastajanje novega evangeljskega življenja. Božja pravičnost neprestano daje dober zgled ljudem s tem, da ni preračunljiva, ampak tako velikodušna, da je do ljudi naravnost razsipna. Razsipnost v prid potrebnih postane krepost.
Do skrajnosti pravični ljudje so lahko še vedno sebičneži, ker so do decimalk
natančni in do dolžnikov nepopustljivi. Božja velikodušnost pa nas uči obdarovanja. Naj ne dajemo samo tega, kar smo dolžni dati.
Menjalna, razdelilna in zakonska pravičnost so potrebne kot red znotraj sveta.
V krščanski misli, ki človeka v tem svetu že vseskozi usmerja nad ta svet, pa
svetno pravičnost presega Božja in človeška ljubezen.
Jezus je v času svojega življenja na zemlji pokazal, kakšen mora biti gospodar.
On namreč pravi, da je dober gospodar tisti, ki je sposoben to, kar ima, velikodušno deliti z drugimi, ne glede, če so si zaslužili to, kar so prejeli. Jezus plačila ne
pogojuje z zaslugami in ozko pravičnostjo, ampak s podarjeno ljubeznijo. On je
velikodušen tudi do tistih, ki so brez sleherne zasluge in pravic. Naše plačevanje
temelji na strogi ekonomiji, kar pa moramo preseči s posnemanjem Jezusa, ki nas
vabi, da bi bili tako radodarni, kot je on. Prav vsi hrepenijo po čisti in popolni ljubezni. Smo jo pripravljeni podarjati?
Po: B. Lavrih

Stari latinci so rekli: »Finis coronat opus. Konec krona delo.« Tudi za SLOMŠKA
velja: konec življenja je krona njegovega dela. Zadnje leto svojega življenja je poromal v Rim, nato je zadnje mesece birmoval in opravljal pastoralne obiske, se
udeležil še duhovnih vaj v Rogaški Slatini in na koncu poromal na Ptujsko Goro
»po slovo«. Zadnja dva dneva po tem romanju je obležal na bolniški postelj in
prejel zakramente. Vsi ožji sodelavci so prek dneva prihajali po slovo in zvečer na
današnji dan, 24. septembra 1862, okrog pol devetih je prišla njegova zadnja ura.
Med litanijami Matere Božje, je sredi vzklikov »Prosi za nas!« končal svoje zemeljsko življenje.
Z novico o njegovi smrti je odmevalo po vsej škofiji prepričanje: »Svetnika imamo, svojega priprošnjika v nebesih imamo!« To so izjavljali ljudje po vsej takratni

lavantinski škofiji in tudi po drugih sosednjih škofijah, posebej še v celovški in
graški. Celo sovražniki in nasprotniki so
to priznavali.
Ob vsem tem je potrebno poudariti
njegovo delo za edinost kristjanov in
ustanovitev molitvenega občestva –
Bratovščine svetega Cirila in Metoda.
Ločitve, razkoli, neenakost med kristjani
so bile in so še rane na Kristusovem
skrivnostnem telesu.
Edinost ni zadeva politike, diplomacije,
filozofije, ideologije, tudi ne zadeva moči
ali oblasti, marveč je Božji dar, ki si ga
lahko samo izmolimo in izprosimo.
Slomšek se je tega dobro zavedal, zato
je 1851 ustanovil posebno molitveno
družbo za edinost kristjanov. Bil je prepričan, da samo molitev lahko ozdravi to
rano. Tudi mi smo še danes povabljeni,
da molimo po tem namenu – naj nam bo
tudi v tej prošnji priprošnjik naš bl.
Slomšek.
F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste

„Sveta vera bodi vam luč! To velja za verujoče in za vse ljudi dobre volje. Materni jezik bodi vam ključ. Saj vemo, kako smo se
učili in se preko maternega jezika odpirali
svetu in življenju. Mislimo tukaj tudi na vso
narodno izročilo, vse te vrednote, ki so s
tem povezane, in če bi spoštovali, da je to
ključ, in bi se povezovali med seboj, potem
ne bi delali takšnih problemov, kot jih delamo. Človek preganja človeka. Ni človeku
brat, ampak je vse kaj drugega.“
S. Lipovšek

SMEH JE POL ZDRAVJA
SLOVENŠČINA – Učiteljica je pri uri
slovenščine na tablo napisala stavek: "Reven moški je umrl zaradi lakote." – "Peter, kje je subjekt?" je
vprašala. "Verjetno na pokopališču!"

30. september
HIERONIM

Doma naj bi bil z našega ozemlja,
nekje med Slovenijo in Hrvaško.
Poznamo ga predvsem po njegovem pomembnem delu, saj je Sveto
pismo prevedel v latinščino. Tako je
s svojo Vulgato postal last vse Cerkve za vse čase. Neverjetno dobro
je poznal Sveto pismo in napisal je
številne razlage svetopisemskih
knjig, znal pa je tudi lepo voditi tiste,
ki so se odločali za poglobljeno duhovno življenje. Na slovenskih tleh
so ga nekoč zelo častili. Njegovo
ime pomeni »človek s svetim imenom«, ki pa smo ga Slovenci spremenili v Jeromen ali Jerom. Živel je
med leti 345 in 420.

Tviti papeža Frančiška
V družini je nekaj samoumevnega, da poskrbimo za
tiste, ki potrebujejo pomoč.
Ne bojte se šibkosti!
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