Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
21. nedelja med letom

27.8.2017

Leto XVI., 34 (834)

NE BODITE NIKOMUR DOLŽNIKI,
RAZEN, ČE GRE ZA MEDSEBOJNO LJUBEZEN

Človek je socialno bitje in brez drugih ljudi ne more
obstajati kot človek. Res je, da imajo tudi določene živalske
vrste močan nagon po druženju in življenju v skupinah, kar
je pomembno zaradi obrambe pred sovražniki. Pri človeku
pa socialni čut ni v ospredju le zaradi preživetja, ampak je
osnova, da smo sposobni živeti kot ljudje, kot telesnoduhovna bitja. Mnogi sicer živijo sami, a v otroštvu in
mladostni dobi so morali dobiti osnovne izkušnje za
življenje z drugimi in to ostane za vse življenje kot dota, ki
Reče jim: »Kaj pa vi pravite, smo jo prejeli. Posledično to pomeni, da se vsakdo
prilagaja danim razmeram, sprejeti mora osnovna pravila
kdo sem?« Spregovoril je
skupnega življenja in jih dosledno upoštevati. V družbi, ki
Simon Peter in rekel:
izpostavlja posameznika, pa hitro naletimo na številne ome»Ti si Kristus,
jitve, ki so povezane s svobodo, spoštovanjem človekove
Sin živega Boga.«
integritete, zasebnosti in nedotakljivosti. Kje so torej meje,
Jezus mu je odgovoril:
ki jih nihče ne bi smel prestopiti? V družbi, kjer so v
»Blagor ti, Simon, Jonov sin, ospredju pravice posameznika in ne njegove dolžnosti do
zakaj meso in kri ti nista tega skupnosti, je takšne meje težko postaviti.
Apostol Pavel je dobro poznal razmere v Rimskem
razodela, ampak moj Oče,
imperiju,
videl je številne stranpoti in družbeni nered, zato je
ki je v nebesih.
rimski krščanski skupnosti pisal: "Ne bodite nikomur dolPa tudi jaz tebi povem:
žniki, razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč
Ti si Peter (Skala) in na to
ljubi drugega, je izpolnil postavo." Kaj smo drugemu dolžni?
skalo bom sezidal
Življenja si nismo ustvarili sami, zato smo v prvi vrsti
svojo Cerkev in
dolžniki našim staršem, ki so nas sprejeli, poskrbeli za naše
peklenska vrata
preživetje in našo vzgojo. Še prej pa smo dolžniki našemu
je ne bodo premagala.
Stvarniku, ki nas je priklical v življenje. Vsi smo del Božjega
načrta in tako je vsako rojstvo povezano s poslanstvom, ki
(Mt 16,15–18)
ga prejmemo. Torej smo dolžniki za Božjo ljubezen in
zaupanje. Ta ljubezen pa postane konkretna po ljudeh, s katerimi živimo in s širšo družbo, od katere
veliko prejemamo za telesno preživetje, za duhovno rast in dobro počutje v naši domovini. Nič, kar
se zgodi, ni samoumevno. Slučaja ni, ampak je vse del velikega načrta, ki ga ima Bog s človeštvom.
Življenje na zemlji si lahko predstavljamo kot velik mozaik, ki je sestavljen iz kamenčkov, ki so
različne velikosti, barv, debeline in materiala. Če en kamenček manjka, slika ni popolna. Zato mi ne
sme biti vseeno, kako živim. Drugi so bolj del mojega življenja, kot si lahko predstavljam. Deležen
sem njihove ljubezni in dobrote, zato ne morem biti ravnodušen. Apostol Pavel deli z nami lepo
izkušnjo, ko zapiše: "Ljubezen bližnjemu ne prizadene hudega; ljubezen je torej izpolnitev postave!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
21. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
27.8.
Sv. Monika, z.žena

Ponedeljek

28.8.

Sv.Avguštin, škof, c.u.

Torek

29.8.

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Trnje

16h V čast Sv.Trojici za invalide, bolnike in starejše

Palčje

20h +Rozalija in Stanislav Pavlovič, Palčje 64, dar.Koper

Juršče

17h +Kristina Žužek, Juršče 62, pogrebna
20h +Silva Kapelj, Klenik 23, osmina

Mučeništvo Janeza
Klenik
Krstnika

Četrtek

31.8. Juršče

Sv.Nikodem, Jez.učen.

1. Petek

8,30 Češčenja SRT
9h +i Bergoč, Trnje 57
Za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov, NN

19h +Anton, Ivana in Stojan, Juršče 66, obletna

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

1.9. Klenik

18,30 +Joža Dekleva, Klenik 4/b, obletna

Zagorje 20h +Franc in Marija Možina, Drskovče 7, obletna
+Frančiška in Janez Šabec, Zagorje 99, obletna
1. Sobota
2.9.
19,30 Spoved
Sv. Antonin, mučenec Zagorje 20h +Stane Tomšič, Drskovče 21, obletna
+Frančiška Kastelic, po nam. Zagorje 135
Sv.Egidij (Tilen), opat

8,30 Češčenje SRT
22. NEDELJA Trnje
9h +i Kristan, Trnje 71
MED LETOM Trnje
+Štefanija Bergoč, Klenik 11, obletna
– ANGELSKA
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
3.9.
Sv.Gregor Vel.,pp.c.uč Palčje 12h +Anton Česnik, Palčje 71, obletna

Zagorje 16h V čast Sv.Heleni za invalide, bolnike in starejše
- SESTANEK ZA VSE STARŠE VEROUČENCEV bo v soboto, 2.9. ob 16,30 v
Trnju in ob 18h v Zagorju. Ob tem bo tudi vpis otrok v 1. razred verouka. Prosim
vse starše, da se sestanka udeležite, da se dogovorimo, kar je potrebno glede
obiskovanja verouka.
- URNIK VEROUKA - PREDLOG:
TRNJE
ZAGORJE
1. razred
sreda ob 16h
1. razred
2. razred
četrtek ob 16h
torek ob 15,30
2. razred
3. razred
torek ob 16h
4. razred
ponedeljek ob 17h
v sredo ob17h
4 in 5. razred
5. razred
četrtek ob 17h
6. razred
ponedeljek ob 16h
v Zagorju v torek
7.in 8.razred
v torek ob 17h
9. razred
petek ob 17h
birm. 8.razred petek ob 16h
Glede na naročilo g. škofa ob vizitaciji – obisku, naj ne bodo veroučne skupine
premajhne – do 3 ali 4 otrok – in naj bo za vsako skupino vsebina primerna
njihovi starosti ter naj se v ta namen, če je potrebno, združujejo otroci iste
starosti obeh župnij, bodo nekatere skupine imele skupni verouk ali v Trnju ali v
Zagorju. Vem, da bo to od vas staršev zahtevalo nekaj več napora in tudi
iznajdljivosti glede prevoza, a drugače ne gre. Tudi za vzgojo v veri je treba nekaj

žrtvovati, ne le za razne obšolske in prostočasne dejavnosti!!! Tisti, ki vodimo
verouk, pa smo tudi omejeni z različnimi dolžnostmi. Zato vam bomo časovno
ustregli, kolikor bo mogoče, vsem pa se najbrž ne bo dalo in upamo na vaše
razumevanje.
- 1. PETEK in SOBOTA sta ta teden. Marija v Fatimi je pastirčkom zelo
priporočala čaščenje in zadoščevanje ne le Jezusovemu Srcu, ampak prav tako
tudi njenemu brezmadežnemu Srcu. Zato vas prav lepo vabim vse, ki čutite
ljubezen do Jezusa in Marije, da radi prihajate ob teh dneh k sv. maši, opravite
sv.spoved in darujete zadostilno sv.obhajilo v ta namen. Glede 1. sobote velja:
kjer ni mogoče opraviti te pobožnosti na ta dan, se lahko prenese na nedeljo.
Tako je v Trnju. Jaz pa bom skušal biti na razpolago za sv.spoved pol ure pred
mašo. Spored maš glej zgoraj!
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal na domu v petek dopoldne. Lepo
prosim domače, da tudi to milost omogočijo svojim in s tem jim pomagajo, da so
tudi bolj pripravljeni na prehod iz tega življenja v ono, ki nam ga Bog pripravlja za
vso večnost.
- SREČANJE INVALIDOV, STAREJŠIH IN BOLNIKOV bo danes v TRNJU,
prihodnjo nedeljo pa v ZAGORJU. Na obeh krajih ob 16h. Pol ure prej bo
možnost za sv.spoved. Po maši bomo nadaljevali skupno druženje danes v
Mežnariji, prihodnjo nedeljo pa v Gasilskem domu. Lepo vabljeni k udeležbi,
mlajši pa se ponudite starejšim, da jih pripeljete na to srečanje!
- Ponavljam: ZAGORSKI BIRMANCI se pripravite na spraševanje za birmo.
Ponovite in naučite se vsa vprašanja, ki so v knjigi, pa tudi molitve in učne
obrazce. Jaz vas bom spraševal v sredo, 6. septembra ob 18h v župnišču. Kdaj
vas bo prodekan (ali novi dekan), pa vam bom sporočil pozneje.
- SLOVENSKA KARITAS nas vabi k dobrodelni akciji ZA SRCE AFRIKE, s
katero želijo pomagati najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, ki nimajo
osnovnih dobrin za preživetje. Več si preberite na plakatu na oglasni deski in
letaku s položnico na mizici za tisk. – Hkrati nas vabi tudi k dobrodelni akciji Z
DELOM DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA, preko katere s pomočjo mesečnih
prispevkov 6, 12, 24, ali 30 € s strani slovenskih darovalcev/družin dobijo
priložnost za delo ter zaslužijo dostojno preživetje svojih družin. Tudi za to je
plakat in nekaj letakov na mizici za tisk.
- KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA začenja z delom v oktobru. Vabi vas k
vpisu že prej. Več boste zvedeli, če si vzamete v roke zgibanko VERSKO
IZOBRAŽEVANJE ZA VSAKOGAR in si preberete vsebino.

KAJ BI ODGOVORILI MI?
Danes smo pri sveti maši slišali znameniti
odlomek iz Matejevega evangelija, kjer
Peter v imenu ostalih apostolov izpove vero
v Jezusa z besedami:"Ti si Kristus, Sin
živega Boga." Jezus pa mu na to
odvrne:„Blagor ti, Simon,“blagor ti, zaradi
vere, ki je v tebi Božji dar, ter nadaljuje: „Ti
si Peter in na tej skali bom sezidal svojo
Cerkev.“

Papež Frančišek je takole razložil pomen
Jezusovega preimenovanja Simona v apostola Petra: ime Peter se v Jezusovem jeziku
glasi „Kefa“, kar pomeni „skala“ in Sveto
pismo tudi Boga pogosto poimenuje s
„skalo“. Zdaj Jezus to ime nadene Simonu,
in to ne zaradi njegovih človeških vrlin ali
zaslug, temveč zaradi njegove pristne in
trne vere, ki mu je bila podarjena od Boga.

In prav na skali trdne vere lahko Jezus zgradi
svojo Cerkev, skupnost resnično vernih ljudi.
Gre za vero, ki temelji na živem odnosu z
Jezusom v ljubezni in zaupanju. Na trdnem
temelju Petrove pristne vere, podobne skali,
namerava Jezus zgraditi svojo Cerkev.
Podobno, kot se je zgodilo Petru, se danes
dogaja tudi vsakemu kristjanu, ki zori v
pristni veri v Jezusa Kristusa. Papež
Frančišek pravi: „Današnji evangelij zastavlja
vprašanje tudi vsakemu od nas. Če Gospod
najde v našem srcu vero – ne rečem popolno –
temveč iskreno, pristno, potem vidi tudi v nas
žive kamne za graditev svoje skupnosti. V tej
skupnosti je temeljni in edinstveni kamen
Kristus. S svoje strani pa je Peter kamen, v
kolikor je vidni temelj edinosti Cerkve. Vendar
je tudi vsakdo, ki je krščen, poklican ponuditi
Jezusu svojo - četudi ubogo, vendar iskreno vero, da lahko Jezus sam dandanes na vseh
koncih sveta nadaljuje z gradnjo svoje
Cerkve.“
Jezus tudi danes sprašuje nas, njegove
učence: „Kaj pa vi pravite, kdo sem?“ Kaj
mu bomo odgovorili?
Po radio.ognjisce

PETER SKALA: Jezus je na apostolu
Petru, grešniku in verniku, zgradil svojo
Cerkev. Danes smo mi ta trdna skala, na
kateri raste; Cerkev z veliko začetnico.
Mi smo Jezusova podaljšana roka v
današnjem svetu. Bog računa na nas.
Podobno kot Peter se tudi mi zavedamo
naše grešnosti. Hkrati pa čutimo Božjo
moč, ki po nas deluje v svetu. Trudimo
se za rast Božjega kraljestva. Imejmo
pogum. Zaupajmo v Gospodovo pomoč.
Bodimo hvaležni za to odgovornost.
Po: Peter Skala, 2013

SMEH JE POL ZDRAVJA

OBČUTEK – Andrej se je vrnil z dopusta
ob morju in vzhičeno pripoveduje: »Ko
stojiš na obali tega silnega morja, se
zaveš svoje ničevosti.« – »Ta občutek, ki
ga omenjaš,« pravi Gorazd, »imam doma
ceneje, ko moja žena govori z mano.«

28. avgust
AVGUŠTIN

Rodil se je v Tagastu v Afriki leta 354.
Pripadal je rimski družini, naseljeni v Afriki.
Njegov oče je bil mestni uradnik in se je
neizmerno trudil, da bi sinu omogočil boljše
možnosti in boljši položaj. Avguštin je zaključil študij govorništva v Madavri in Kartagini, svoje življenje pa je preživljal v razkošju in razsipnosti. Ker ni več prenašal prigovarjanja svoje matere, ki je bila kristjanka in
zelo pobožna žena, in ker je bil utrujen od
neurejenega življenja in vezi, ki jih je spletel,
se je napotil v Rim. Tam je dobil katedro in
je predaval retoriko. V Milanu je proučeval
Plotinova dela. Med pridiganjem sv.
Ambroža je doživel notranji preobrat, začel
je občudovati kristjane in odkrivati resnico,
ki jo je iskal. Spreobrnil se je in se dal krstiti
leta 387. Ko se je vrnil v Afriko, je tri leta
preživel kot puščavnik. Potem je bil
posvečen v duhovnika, kasneje pa v škofa
cerkve v Hiponu. Umrl je leta 430.

Tviti papeža Frančiška
Kako čudovito bi bilo, če bi
konec dneva vsak od nas
lahko rekel: »Danes sem
naredil nekaj dobrega za
druge!«
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