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V KRISTUSU BODO VSI OŽIVLJENI
Kako naj gledamo na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu: z
veseljem ali s priokusom grenkobe, ker je bil Kristus, kralj vesoljstva s trnjevo krono pribit na križ? Človeško gledano se je
vse končalo z veliko tragiko, kot so zaključevali svoje življenje
največji zločinci. Naša logika ne premore kakšnega drugega
odgovora. V ozadju je bilo celo nekaj izzivanja s strani levega
razbojnika: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!« Tako raz- »Ko pride Sin človekov
mišlja nevernik, človek brez upanja in vere v večno življenje.
v svojem veličastvu in
Apostol Pavel ni bil med očividci križanja, saj se v času Jevsi angeli z njim,
zusovega javnega delovanja nikoli ni srečal z njim. Na poti v takrat bo sédel na prestol
Damask je doživel drugačno, mistično srečanje z Jezusom.
svojega veličastva.
Takrat mu je bilo v hipu razodeto vse: Kristusa in tudi sebe je
Pred njim bodo zbrani
gledal v luči večnega življenja. S krščansko skupnostjo v Kovsi narodi in ločil bo
rintu je delil svojo izkušnjo takole. »Kristus je vstal od mrtvih,
ene od drugih,
prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je
kakor pastir loči
po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi
ovce od kozlov.
umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni, vendar vsak
Ovce
bo postavil
po vrsti: najprej Kristus, potem pa ob njegovem prihodu tisti,
na
svojo
desnico,
ki so Kristusovi.« V teh treh stavkih je zaobjeta vsa naša vera
kozle
pa
na
levico.«
glede smrti in večnega življenja.
Kot prvo, vsi moramo umreti, ker sta Adam in Eva zavrgla
(Mt 25,31–33)
svojo bogupodobnost in skušala sebe postaviti na mesto, ki
pripada Bogu. To je dejstvo, ki ga nihče ne more zanikati. Tako se je končalo tudi zemeljsko življenje popolnega človeka, Jezusa. Vendar je to le ena, senčna stran naše človeške usode.
Vsega, kar je Božje, kar smo prejeli pri krstu, pa ni mogoče uničiti. Zato smo mi otroci luči in ne
teme. Popolni človek, Jezus Kristus je tako prvi vstal od mrtvih in s tem odprl drugačno nadaljevanje človeške zgodovine. Za njim smo na vrsti mi, vendar v nekem vrstnem redu. Kot prva
mu je sledila Marija, ki ni umrla, ampak je zaspala ter bila z dušo in telesom vzeta v nebo. Tak
je pač vrstni red: v večno življenje so najprej poklicani tisti, ki so bili Jezusu najbližji v srečnih in
žalostnih trenutkih, v zdravju in bolezni, na slovesnem vhodu v Jeruzalem in na križevem potu.
In to lahko najprej rečemo za njegovo mater Marijo, ki ga je spremljala od njegovega spočetja
do polaganja v grob in vstajenja. Sedaj pa je pri njem kot naša zagovornica in mati, ki ji je vsak
otrok največji dar in se zato trudi, da bi se nekoč vsi srečali pri njej in njenem Sinu ter skupaj
uživali tisto življenje, ki nikoli ne mine. To je naša vera, to je vera Cerkve, ki se je oklepamo in
živimo iz upanja, da Jezusov ponovni prihod ne bo strašen, ampak v veselju, ker smo Božji
otroci in dediči nebes.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
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 č. Kristusu Kralju za sosesko Parje,

dar. Milena Čančula – ofer
Ponedeljek

27.11.

Sv.Modest in Virgil,šk

Torek

28.11.

Sv.Katarina Laboure

Sreda

Klenik

17h +i Černač, Klenik 21, obletna

29.11. Sv.Pavel 15,30 +Milan Želje, Zagorje 17, pogrebna

Sv. Filomen, mučenec

Četrtek

R. Brdo 16,30 Za vse pozabljene vaščane, Ratečevo Brdo 3

Zagorje 17,30 Začetek Devetdnevnice k Brezmadežni

30.11. Juršče

16h +Ludva Zadel, Juršče 84, dar. Rojc

Sv. Andrej, apostol

1. Petek

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice - Devetdnevica
1.12. Zagorje 17h +Milan Želje, Zagorje 17, osmina - Devetdnevnica

Sv. Edmund Campion Klenik

1. Sobota

2.12.

Sv. Vivijana, mučenka

18,30 V čast Sv.Duhu v zahvalo, Trnje 73

17h Spoved
Zagorje 17,30 +Franc Fatur, Zagorje 98, obletna
+Mira Urbas, Zagorje 110, obletna – Devetdnevnica

8,30 Češčenje SRT
1. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h +Marija Tomšič, Trnje 7, 30. dan
NEDELJA
3.12. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Frančišek Ksaver Palčje 12h +Anton in Pavla Rebec in +Janez Čeligoj, Pal. 48
duhovnik, apostol

Zagorje 15h Devetdnevnica k Brezmadežni

- DANES se končuje TEDEN ZAPOROV in začenja TEDEN KARITAS. Zato bo
jutri ob 18h v Postojni maša za vse, ki na tak ali drugačen način sodelujete pri
dobrodelnosti. Ob tej priliki bo tudi odprta razstava izdelkov osnovnošolcev iz naših župnij na letošnjo temo: »Kje sem doma«. Vabljeni k ogledu.
- PREDAVANJE »Kje sem doma« ddr. Verene Perko bo v torek, 28.11. ob 19h
v župnišču v Postojni. Predavanje bo zelo zanimivo. Zato ste vabljeni vsi, ki vas
zanimajo odnosi v družini in vzgoja.
- DOBRODELI KONCERT bo v CELJU v sredo ob 20h. Prenašala ga bo tudi TV
Slovenija. Med njim bodo zbirali denarno pomoč za najbolj revne v Sloveniji.
- V SKLADIŠČU KARITAS v PIVKI bo DAN ODPRTIH VRAT v četrtek od 9h do
16h. Vabljeni, da obiščemo in si ogledamo skladišče, iz katerega sodelavke Karitas oskrbujejo tiste, ki potrebujejo tako ali drugačno pomoč.
- DEVETDNEVNICA K BREZMADEŽNI prične v sredo, 29.11. Kjer bo sv.maša,
jo bomo opravili skupaj, sicer jo molite sami doma, ali če se dogovorite, tudi skupaj v cerkvi.
- PRVI PETEK in SOBOTA sta tudi ta teden. Vabim vas k sv.maši in zadostilnemu sv. obhajilu. Maše glej zgoraj.
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga
pridem obhajat, naj mi sporoči.

- DELAVNICA za IZDELAVO ADVENTNIH VENČKOV bo v soboto, 2. decembra
in sicer v ZAGORJU ob 10h. K tej delavnici pridite VSI šolarji, tudi iz zadnjih letnikov!
- V TRNJU V MEŽNARIJI bo isti dan (2.11.), ob 15h. Delavnica bo potekala pod
vodstvom gospe Katje Mahnič. K delavnici ste vabljeni vsi veroučenci skupaj s
starši. S seboj prinesite dobro voljo, škarje ter nekaj zelenja (lahko mah, bršljan
ali smrekove oz. borove vejice).
- VEROUK ZA 2. RAZRED V TRNJU bo po dogovoru s starši od sedaj naprej ob
torkih ob 16.00 (in ne več v četrtek ob 17.00). - Ker čiščenje veroučnih prostorov v Trnju ni potekalo v skladu z dogovorom, je bil sedaj sestavljen poimenski
seznam staršev z datumi, kdaj so na vrsti za čiščenje. Seznam bo obešen v mežnariji in začne veljati 9.12.
- MARJANSKI KOLEDAR (2,50 €) in DRUŽINSKA PRATIKA (5,50 €) sta še na
razpolago v Trnju v zakristiji in v Zagorju v župnišču.

NA KATERO STRAN PA SODIŠ TI?
Dejstvo je da bo pri poslednji sodbi
vsakdo obravnavan osebno. Mejo med
pravičnimi in pogubljenimi pa bo jasno
začrtala ljubezen. Vsakdo se bo našel
na tisti strani, za katero se je sam odločil. Sodnikove besede, da morajo pogubljeni proč izpred njega, izražajo nepremostljivost obeh strani. Večni ogenj
je nezaceljiva rana srca, ki je bilo
ustvarjeno za druge, a se je zakrknilo in
obrnilo vase. Zakaj? - Večna skrivnost!
Nekoč je živel človek, ki se je o njem
govorilo, da je brez srca. Mislil je samo
nase in veroval samo vase. Z obema
nogama je teptal človeške in Božje zapovedi. Dobrine sveta je užival sam,
užival obilno, užival brezobzirno. Ko so
mu rekli, da je takšno življenje grešno,
je odvrnil, da se požvižga na Boga in na
hudiča. - Umrl je in se kmalu zatem
zbudil na nekakšni ravnici. Nikjer nikogar. Zakašljal je in počakal. Nič. Zaklical je, če je kje kdo. Spet nič. Polotil se

ga je nemir. Vstal je in se začel razgledovati. Na vse strani do obzorja pusta
praznota. Begal je sem ter tja in vpil:
»Če si kje kdo, oglasi se!« Nikjer nobenega odziva, nobenega odmeva. Gluhi
molk, smrtna tišina. Postalo ga je strah.
Začel je divjati in tuliti: »Nočem biti
tukaj!« Tu je grozno. Znorel bom od te
praznote in osame.« - Glas, ki je bil popolnoma enak njegovemu, ga je vprašal: »Ali hočeš v nebesa, med angele in
svetnike?« - »Nikakor ne! Njihove družbe ne bi prenesel. Rajši grem v pekel.«
- »Ja, kje pa misliš, da si?« - »Če sem v
peklu, bi pa moral biti vsaj hudič nekje,
ne pa da sem sam.« - »Ali se nisi nekoč
nanj požvižgal?«
Nepredstavljiva je lahko samota,
brez ljubezni sočloveka in Boga. Vsak
dan znova se trudimo, da nas bo Ljubezen poslednji dan pripeljala v večno
srečo.
Po: Beseda da Besedo

POSLEDNJA SODBA – moje srečanje s Kristusom
Ljubitelji umetnosti z vsega sveta se ustavljajo Veliki umetnik je v svoji starosti, poln vere in geure in ure pred Michelangelovo Poslednjo sodbo nialne ustvarjalnosti, vdihnil v mrtvo steno vena prednji steni Sikstinske kapele v Vatikanu. ličastnosti in grozoto vstajenja mrtvih ter posled-

njega obračuna med učlovečenim Bogom Kristusom in vesoljnim človeštvom.
Tudi človek, ki nima nikakršne vere, se mora ob
tej sliki zdrzniti. Umetnina ga sili, da gre sam vase,
razmišlja o smislu svojega bivanja, o začetku svoje poti, še bolj pa o njenem koncu, kamor nezadržno z vsakim dnem polzi.
In kakšno bo moje srečanje s Kristusom?
Kristusova pripoved o vesoljni sodbi (Mt 25,31–
46), ki smo ji prisluhnili v evangelijskem odlomku
na to nedeljo, naj bi vsakogar spremljala v vsakdanje življenje in naj bi mu pomagala pogosto odpirati knjigo življenja – evangelij na vseh straneh.
Poln je namreč vsakršnih vzpodbud za dobro.
Kdor bo namreč celostno Kristusovo blagovest
nosil v srcu in jo presejal v vsakdanje življenje, tisti
bo z lahkim korakom stopil na Kristusovo desnico,
ko se bodo oglasile angelske trombe in priklicale k
veliki sodni obravnavi vse žive in mrtve.
Če bomo tako živeli, potem naše srečanje s Kristusom ne bo zastrašujoča podoba, temveč še
ena radost več, ki nas bo vodila v večno kraljestvo
sreče in radosti.
Po: S. Janežiču

Če so hudobni kaznovani v skladu s
pravičnostjo, so dobri nagrajeni v
skladu z milostjo. Zakaj četudi bi
opravili nešteta dobra dela, bi bila
še vedno velikodušnost milosti tista,
ki bi jim za to malo in skromno pomoč dala v zameno tako velika nebesa, večno kraljestvo in slavo. Zato delajmo dobro in brez vsakega
dvoma upajmo, da nam bo Gospod
dal neskončno veselje, ki neskončno
presega vsako našo zaslugo. sv.
Krizostom

28. november
KATARINA LABOURE

Preprosta redovnica Katarina, ki jo je
Brezmadežna izbrala za svojo glasnico, se
je rodila 2. maja 1806 kot deveta od enajstih
otrok pobožnih kmečkih staršev. Pri 24 letih
je stopila v samostan usmiljenk v Parizu.
Kot novinka je imela pogosta videnja Odrešenika v najsvetejšem zakramentu. Ob teh
videnjih si je želela, da bi videla tudi Božjo
mater Marijo. To se je zgodilo. Pri drugem
prikazanju, 27. nov. 1830, je Katarina videla
Božjo Mater, stoječo na polkrogli, pod nogami se ji je zvijala pohojena kača, njene
povešene roke, izžarevajoče valove svetlobe, so se polne usmiljenja sklonile k zemlji.
Zaslišala je Marijin ukaz, naj da izdelati svetinjice s to podobo in z napisom: »O Marija,
brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k
tebi zatekamo.« Ta dan pomeni rojstni dan
»čudodelne svetinje«. Umrla je 31. dec.
1876 v Parizu.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Tviti papeža Frančiška
Če smo v Jezusu našli smisel
svojega življenja, ne moremo
biti ravnodušni do trpečih
in žalostnih.

PAPAGAJ – Starejši gospod vpraša soseda:
»Včeraj mi je ušel papagaj. Ali ste ga mogoče
kje videli?« – »Ne, nisem ga videl, je pa čudno,
da od včeraj naš maček govori!«
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
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