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Leto XV., 48 (808)

ZA ZGLED TRPLJENJA IN POTRPEŽLJIVOSTI
SI VZEMITE PREROKE

Učimo se od tistih, ki imajo več izkušenj. Tako je zmeraj bilo,
pa čeprav danes srečujemo toliko mladih povzpetnežev, ki so
komaj zavrgli plenice, pa mislijo, da so pametnejši od starcev, ki
jih je življenje strašno premetavalo, a so ostali močni in pokončni. Napuh je marsikoga zaprl v lasten svet, v katerem se zvijajo
kot kača, ki bi rada ujela svoj rep. Vsekakor je dobro upoštevati
stari nasvet: Bodi previden in se uči. Nikoli ne boš dovolj pameten, ker je življenje preveč bogato, da bi lahko odkril vse njegove
In Jezus jim je odgovoril: skrivnosti. Vsako učenje pa je povezano s trpljenjem, odpovedjo
»Pojdite in sporočite
in trdim delom. Zato nam apostol Jakob danes svetuje: "Bratje,
Janezu, kar slišite in vidite: za zgled trpljenja in potrpežljivosti si vzemite preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu."
slepi spregledujejo
Za zgled naj bi nam bili ljudje, ki so bili pogostokrat na preizin hromi hodijo,
kušnji, preganjani od oblasti, v ječah zaradi svoje načelne drže,
gobavi se očiščujejo
nezlomljivi v svojem prepričanju in dosledni v svojem ravnanju.
in gluhi dobivajo sluh,
Takšni so bili starozavezni preroki, ki so bili neke vrste Božja
mrtvi se obujajo in ubogim usta, zato niso govorili, kar bi jim padlo na pamet, ampak so poučevali v Gospodovem imenu. Takih prerokov je tudi danes dose blagovest oznanja;
volj, da se lahko od njih veliko naučimo. Eden od njih je tudi pain blagor mu,
pež Frančišek, ki kljub številnim nasprotovanjem svojih najbližjih,
kdor se nad menoj
vztraja na poti duhovne prenove in vračanja k pristnemu evangene spotakne.«
liju.
(Mt 11,4–6)
Apostol Jakob izpostavlja trpljenje in potrpežljivost, dve stvari,
ki se jih vedno izogibamo, pa čeprav vemo, da brez njiju življenje
nima prave vrednosti. Stvari, ki jih dobiš z malo prizadevanja, preveč na lahko, nimajo prave vrednosti in
jih slej ko prej zavržeš. Samo to, kar te veliko stane, ima pravo vrednost in te drži pokonci v temnih urah
osamljenosti in obupa.
Zakaj se bojimo trpljenja? Ker menimo, da ne spada k življenju in uničuje naše načrte. V resnici pa je
ravno obratno: šele v trpljenju spoznaš pravo vrednost svojega življenja, kajti v njem zoriš in se utrjuješ.
Podobno je z zdravjem: njegovo vrednost spoznaš, ko si bolan. Zato se trpljenja ne smemo bati, ker z
njim rastemo v modrosti in vdanosti v Božjo voljo. Bog ga namreč dopušča le v toliki meri, kolikor posameznik zdrži, eni več, drugi manj, vsakdo v skladu s svojo odprtostjo do življenja, ki je vsak dan novo, nikoli do konca izživeto.
Kot drugo nam Jakob predlaga potrpežljivost, vrednoto, ki jo rabimo na vsakem koraku. Brez potrpežljivosti so naši uspehi bolj jalovi. Vsakdo mora preizkusiti samega sebe, oceniti svojo vrednost in vsak
dan sproti pregledovati, kakšni so razlogi za njegove uspehe in katere stvari pogojujejo njegove padce in
stranpoti. Kdor sebe dobro pozna, upa priznati sebi in drugim, da bi bili uspehi še večji, ko bi bilo več potrpežljivosti, pripravljenosti na poslušanje, izročanje sebe Bogu in odkrivanje njegovega načrta. Kot zgled
si vzemimo sodobne preroke, ki ne dovolijo, da bi jih čas preganjal in bi delali prehitre zaključke.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
3. ADVENTNA Trnje
Trnje
NEDELJA
11.12.
Sv. Damaz I., papež

Ponedeljek

12.12.

D. Mar. iz Guadalupe

Torek

8,30 Češčenje SRT
9h +Tay Matičič, Australija, dar. Trnje 84, zadušna
+i Bergoč, Trnje 57, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h SHOD: V č. sv. Miklavžu za sosesko Palčje – ofer

Trnje

16h ADVENTNO SPOVEDOVANJE (dva spovednika)

Palčje

15h +i Pavlovič in Vadnjal, Palčje 38, obletna

13.12. Zagorje 16h +i starši in Pavel Penko, Parje 3, obletna
Klenik
18,30 +Veronika Smrdel, Klenik 45, obletna
+Jožef Smrdelj, Klenik 55, obletna
14.12. Juršče 16h +i starši Živic in +Magdalena Zafran, Juršče 11a, obl

Sv. Lucija, dev. muč.

Sreda

Sv. Janez od Križa

Četrtek

15.12.

Bl. Drinske mučenke

Petek

Zagorje 17h Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje

7h +i Šabec, Zagorje 49

16.12. Zagorje 18h +Ivan in vsi +i Bilc, Zagorje 50, obletna

Sv. Adelajda, kraljica

+Marija in Franc Možina, Drskovče 7, obletna
Začetek božične devetdnevnice
Sobota
17.12. Zagorje 16h Adventa spoved za šolarje
Sv. Janez de Matha
17,30 +Viktor Barba in Mirko Boštjančič, Zag.16, oblet.
Božična devetdnevnica - kvatre
4. ADVENTNA
NEDELJA
– KVATRNA
18.12.
Sv. Vunibald, opat

Trnje
Trnje

8,30 Božična devetdnevnica
9h +Marija in Alojz Bergoč, Trnje 4/a, obletna
+i starši in +Jože Šušteršič, Tr. 55, dar. Hrovatin, obl.

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h +Frančiška in Viktor Ivančič, Juršče 17, obletna

Zagorje 15,30 Božična devetdnevnica
16h ADVENTNO SPOVEDOVANJE (dva spovednika)

- SHOD sv. Miklavža je danes ob 12h v Palčju. Vabljeni!
- ADVENTNA SPOVED je danes ob 16h v Trnju. Spovedovala bosta g. Vinko Lapajne z Ubeljskega in g.Ciril Sorč iz Postojne. V Zagorju bo ta spoved prihodnjo
nedeljo ob 16h. Spovedovala bosta g.Vinko Lapajne in g.Marjan Škvarč. Poskrbite, da se vrsta ne bo pretrgala, da ne bosta odšla, če ne bo nikogar več. - Pripravimo se z dobro adventno spovedjo na praznik Gospodovega rojstva, kajti če se
Kristus ne rodi v našem srcu, se je za nas zaman rodil v Betlehemu. V pomoč za
pripravo na sv. spoved vam je:
- VZOREC ZA SPRAŠEVANJE VESTI PO ZAPOVEDIH, ki ga imate na mizici za
tisk. Če se želite že prej (med tednom) pripraviti na spoved, si ga vzemite s seboj.
- GOD SV.LUCIJE, priprošnjice za zdrave oči, je v torek. Zato bo sv. maša ta dan
tudi v Parjah ob 16h. Vabljeni!
- ODPRTJE KNJIGARNE ZALOŽBE DRUŽINA bo v torek, 13.12. ob 11h v Postojni, Tržaška 4. Knjigarno bo blagoslovil g.dekan Ervin Mozetič, navzoče pa bo
pozdravil Tone Rode, direktor založbe Družina. Vabljeni!

- ZAMENJANE MAŠE: v sredo bo na Jurščah ob 16h, v Zagorju pa bo v četrtek
ob 7h zjutraj. Sporočite tistim, ki se jih še posebno to zadeva.
- BIRMANSKE SV.MAŠE za trnjske birmance so vsak teden: v Palčju ob ponedeljkih ob 15h, v Kleniku pa ob torkih ob 18,30; za zagorske birmance je sv.maša
ob petkih ob 17,30. - Kolikor vam življenjske okoliščine omogočajo, ste k sv. maši
lepo vabljeni tudi starši in botri, ki s svojim zgledom in molitvijo spremljate birmance v pripravi na prejem tega zakramenta, ki nam pomaga, da se v življenju
pravilno odločamo – za Boga (ne za hudiča, ki nas zapeljuje proč od Boga in s
tem tudi od večne sreče!).
- ADVENTNA SPOVED ZA ŠOLARJE V TRNJU bo naslednji teden: za 3.razred
(prvoobhajance) v ponedeljek ob 16h, za ostale pa v ponedeljek ob 17h in v torek
ob 16h in 17h. Naj ne bo nikogar brez sv.spovedi!
- KVATRE so prihodnjo nedeljo. ZA RAJNE bomo molili po sv. maši. MILOŠČINA te nedelje je za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v Ljubljani. Priporočam!
- NOVA ŠTEVILKA REVIJE Prijateljev Radia Ognjišče – PRO, ki jo izdaja radio
Ognjišče, je izšla. Tisti, ki je niste dobili po pošti, jo vzemite BREZPLAČNO na
mizici za tisk. Če pa bi želeli postati podporni član Radia Ognjišče, ker ga radi poslušate, bodo te vaše odločitve zelo veseli. Podporni član postane, kdor letno prispeva 30.- € (ali 2,50 € mesečno).
- NOVE »ZVONOVE« vam bodo delili po sv.maši. Tam si lahko preberete tudi
spored spovedovanja v naši dekaniji in še veliko drugega.
- ADVENTNO PREDAVANJE o apostolski spodbudi Radost ljubezni bo imel v
župnišču v Pivki v sredo, 14.12 ob 18h g.dr.Rafko Valenčič. Lepo vabljeni!
O zakonskih ločitvah in vplivu ločitve na otroke pa bo imela naslednji dan,
15.12. ob 19h v župnišču v Postojni Sonja Rudolf. Lepo vabljeni tudi na to!
- BETLEHEMSKO LUČ bodo skavti delili po svetih mašah. Prostovoljni darovi
bodo za pomoč ljudem v stiski.
- POGOVORU Z GOSPODOM NADŠKOFOM ZORETOM, ki je bil v petek zvečer
v Gasilskem domu v Zagorju, lahko tisti, ki imate internet, prisluhnete v arhivu
Radia Ognjišče. – Tam lahko prisluhnete tudi pričevanju Anie Goledzinowske:
Rešena iz pekla. Pri Ognjišču je izšla tudi knjiga s tem naslovom.

KAKŠEN BOG MORA PRITI?
Janez Krstnik v današnjem evangeliju skušnjava, da njihovo delo nima pravega
doživlja stisko. Okrog sebe nima učencev pomena, pogosto pa se jim je zdelo, da se
in ljudje se več ne zatekajo k njemu, am- jim Bog ne odziva. Poznali so »temno
pak je zaprt v ječi. Ve, da ne more priča- noč« Božje odsotnosti in puščavo njegokovati nič dobrega. Krstnik je oznanjal vega molka. Vendar velja, da bo moral
Odrešenika, mu pripravljal pot, sedaj pa vsakdo, kdor se odpravi na pot za Gospoga v ječi mučijo bistvena vprašanja. Zato dom, vedno pričakovati kakšno presenesi postavlja temeljno vprašanje: je ta, »ki čenje: Bog ne bo tak, kakršnega mi pričamora priti« (Mt 11,3), pravi? Podobne kujemo, zato Boga srečamo samo v potrenutke krize poznamo tudi iz življenja nižni veri, in ko se mu prepustimo, da se
svetnikov, ko so doživljali skušnjave o nam bliža po poteh, ki si jih ne moremo
smislu življenja, se pravi o bistvenih stva- niti zamišljati.
reh človeškega bivanja. Mučila jih je

Janez Krstnik je največji »med rojenimi
od žená«, pravi sam Jezus. Zakaj? Tudi zato, ker postavlja vprašanje: »Ali si ti tisti,
ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Ne
želi si ustvariti svoje podobe Boga in ne želi si izoblikovati svojega malika, ampak
ostaja odprt. Poslušen je Drugemu. Prav
njegova izkušnja nam pove, da Boga ni
mogoče opisati ali »ujeti« v naš miselni
koncept, ampak se vedno »izmuzne« našim
opisom. Bog je večji od našega koncepta in
neskončno presega našo misel.

13. december
LUCIJA

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

O Jezus, sprejemam te
z vso vero in upanjem svojega duha,
z vso ljubeznijo, ki jo premore moje ubogo srce.
Najvišji! Vsemogočni!
Očisti mojo dušo madeža, prežari jo z vso milostjo, da bo hrepenela le po tebi
in v tebi ljubila vse brate in sestre.
Glej, vse, kar si položil v moje srce,
je in ostane za vedno le tvoje.
Daj, da obrodi obilen sad po tvoji sveti volji.
Po: Molitvenik združenja MP

Obogati moje srce

Obogati moje srce s svojo prisotnostjo, Gospod, spremeni ga v svoje bivališče! Ti si
gost, ki ga pričakujem, prijatelj, ki naj bi ostal
pri meni. Tebi, ki bi moral bivati v palači, lahko ponudim le revno utico. Toda svoje bivališče bogatim s hrepenenjem in pričakovanjem. In razsvetlila ga bo nebeška svetloba.
Moje bivališče postaja katedrala, moje srce
tabernakelj. Obogati moje srce s svojo prisotnostjo, Gospod, spremeni ga v svoje bivališče. Amen.

SMEH JE POL ZDRAVJA
DARILO – Možakar stopi v papirnico in
želi nalivno pero. »Zavijte mi ga, prosim v
praznični papir, bo kot božično darilo za
mojo ženo,« reče prodajalki. – »To bo pa
lepo presenečenje za vašo gospo,« pripomni prodajalka. – »O, prav gotovo,« odvrne gospod, »ona pričakuje zlato ogrlico!«

Ime svetnice Lucije pomeni svetlobo, svetlost, sijaj, dan, življenje. Velja za zavetnico
vida. Legenda pravi, da naj bi se poganski
snubec zaljubil v njene lepe oči, ona pa si
jih je izdrla in mu jih poslala, toda angel ji je
prinesel druge. Prav zaradi te legende jo
upodabljajo s pladnjem z očmi. V tej podobi
se v naših cerkvah pojavlja zelo pogosto.
Zavetnica prihaja s Sicilije in je živela na
prehodu iz 3. v 4. stoletje. Bila je iz premožne hiše. Ker se je predala krščanski veri, je
bila po odloku cesarja Dioklecijana nasprotnica države in zato vržena v ječo. Kljub
mučenju je ostala trdna in neuklonljiva.
Konzul jo je tako obsodil na smrt z obglavljenjem. Ob godovnem dnevu sv. Lucije
imamo na Slovenskem običaj, da ob pripravi
na božič v plitve posodice nasejemo pšenico.

Tviti papeža Frančiška
Prosimo Marijo, naj nam
pomaga, da bomo vztrajno
obračali pogled proti Jezusu
in mu vedno sledili, tudi ko
bo to težko.
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