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ZNAMENJE BOŽJE LJUBEZNI
O življenju v zakonskem stanu kroži veliko
anekdot. Ne bi želel biti pesimist in zakona primerjati z mučeništvom, a ostaja dejstvo, da je
zakonsko in družinsko življenje včasih obremenjujoče in zahtevno ter terja veliko naporov in
truda, ki pa je tudi velikokrat poplačan. Preveč
poudarjamo težave skupnega življenja in danes
se v družbi že uveljavlja mnenje, da je trajnost
Jezus jim reče:
zakona skoraj nemogoča. Res je, da zakonca iz
»Napolnite vrče z vodo!«
svoje moči ne moreta izpolniti težke naloge priIn napolnili so jih do vrha. čevanja za Kristusa, a zato v zakramentu sv.
Nato jim reče: »Zajemite
zakona Kristus stopa v njuno skupno življenje,
zdaj in nesite starešini!«
da bi posvetil njuno medsebojno ljubezen in jo
In nesli so. Ko pa je stareblagoslavljal ter možu in ženi dajal moč za
šina pokusil vodo,
skupno življenje.
Zakonca naj zato v medsebojnem darovanju,
ki je postala vino,
ki temelji na ljubezni, s skupno molitvijo, v kateri
in ni vedel, od kod je –
bosta prosila za vztrajanje v zakonu, povabita
strežniki pa, ki so
bili vodo zajeli, so vedeli – medse Kristusa, kakor sta ga povabila na svojo
pokliče ženina in mu reče: svatbo mladoporočenca v Kani, kakor beremo v
današnjem evangeliju.
»Vsak človek najprej daje
Na svatbi je Kristus spremenil vodo v vino in tadobro vino, in
ko se napijejo, tedaj slabše. ko naredil prvo znamenje (Jn 2,11). To je bilo izredno znamenje – mi ga običajno imenujemo
Ti pa si dobro vino
čudež. To in druga Jezusova znamenja kažejo
prihranil do zdaj.«
na Jezusovo božanstvo in ljubezen. Jezus je z
(Jn 2,7–10)
njim pokazal, da je Božji Sin, ki skrbi za človeka
in vidi njegove potrebe. Česar se Kristus, Božji Sin, dotakne, temu da novo
vsebino. Vodo je spremenil v vino. In še danes se pri vsaki maši z Božjo pomočjo vino spremeni v Jezusovo kri. Bog zmore snov (materijo) spremeniti,
posvetiti. Pri tem velikokrat uporabi človeka. Tudi pri zakonu Bog pokliče
moškega in žensko, da sodelujeta pri njegovem odrešenjskem načrtu, da bi po
njuni darujoči se ljubezni priklical nova človeška življenja in da bi sveto živela
med drugimi ljudmi. Ljubezen zakoncev tako lahko postane znamenje Božje
darujoče se ljubezni v nevernem svetu.
Po: B. Rustja, Tvoje
obličje iščem

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
2. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Franc in Jožefa ter vsi+i Zorman, Trnje 66
MED LETOM
17.1. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Anton, puščavnik Palčje
12h +Anton in Ana Rebec, Palčje 31, obletna
18h +Stojan Nadoh, Palčje 56, osmina
Ponedeljek 18.1. Palčje
Sv. Marjeta Ogrska

Torek

19.1. Klenik

17,30 +Ivanka Zadel, Klenik 4/a, 30. dan

Sv.Makarij Aleksandr.

Sreda

20.1. Zagorje

Sv,Fabijan in Sebast.

Četrtek

21.1. Juršče

7h +Evstahij Štrancar, Žapuže
16h V dober namen

Sv. Neža, dev., muč.

Petek

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
22.1. Zagorje 17,30 +Franc Rebec, Parje 9, obletna

Sv.Vincencij, diakon

Sobota

23.1. Zagorje 17h Spoved

Sv.Henrik Suzo, dom.

17,30 +Janez Česnik, Zagorje 21, obletna
+Jevdokija, Fatur, Drskovče 1, dar. Parje 22

3. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
24.1.
Sv. Frančišek Saleški

8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Rebec, Trnje 73
Za duhovne poklice, Klenik

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h V dober namen

- BOŽIČNICA: Danes ob 16h bo v cerkvi sv. Štefana v Postojni božičnica, ki bo
obenem dobrodelni koncert za pomoč družinam v stiski. Prisluhnili bomo božičnim
pesmim v izvedbi Dekliškega pevski zbor Mavrica, Vokalne skupina Goldinar, Vokalne skupina Elum, Javorskih pevcev iz Škofje Loke, zbora Desiderium iz Zagreba in združenih cerkvenih zborov dekanije Postojna ter solista Mihe Boleta in pihalnega ansambla.
- OTROCI iz trnjske župnije, ki sodelujejo pri mavrično-katehetskih igrah, prosijo
za pomoč vse župljane, in sicer iščejo najstarejši izvod revije Mavrica v naši župniji ter tudi najstarejšega bralca Mavrice. Vsi, ki bi jim lahko pomagali, se oglasite
pri Evi.
- SESTANEK za STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo jutri po verouku. Starši pridite že k verouku.
- SVETOPISEMSKI KROŽEK bo v četrtek, 21.1. ob 19h. Vabljeni še novi člani!
- SREČANJE ZA MLADE bo v soboto ob 19h. Lepo vabljeni!
- PODOBICE s svetoletno molitvijo POZDAVLJENA, KRALJICA in zgibanko z
USMILJENIM JEZUSOM ter psalmom: Zahvaljujete se Gospodu vam bodo delili ob izhodu. Podobica je za vsakega, zgibanka pa za vsako družino. Oboje lahko
vzamete tudi za sosede, če jih ni tukaj. Ti dve molitvi molite radi v tem svetem letu
Božjega usmiljenja.
- POROČILO S 5. REDNE SEJE: ŽPS mišljanje te seje je bilo več kot aktualno.
Zagorje, ki je bila v četrtek, 14.1: RazSpraševali smo se, kakšne so naše

izkušnje s Svetim pismom in kako pogosto ga vzamemo v roke. In kako bi
lahko našlo svoje mesto v naših družinah. Sklenili smo, da se bomo najprej
člani ŽPS potrudili in večkrat poiskali
navdihe in zglede v branju Božje besede. Sveto pismo ima vsaka hiša; naj
zaživi med nami kultura branja in premišljevanja njegove vsebine. Vsakodnevni odlomki so lahko kratki. Spoznavanje in razumevanje Svetega pisma
ni vedno enostavno, v pomoč je lahko
sodelovanje v Biblični skupini. Praznovanja: nazaj: - Veseli nas, da so koledniki letos obiskali tudi zagorske domove. Zahvala gre Kristjanu Dekleva.
Upajmo, da bo ta tradicija ostala tudi v
bodoče. Shoda na Šilentabru in Parjah
sta potekala v prijetnem vzdušju, k temu sta pripomogli tudi pogostitvi po
sveti maši. Žal smo pri polnočnici in na
Božič zaznali pri mašah manj obiska.
Nas je pa razveselila udeležba in rezultat na decembrskem referendumu o
družini. Na otroški Božičnici v Košani so
se pevci zagorskega otroškega pevskega zbora odlično predstavili. naprej:Pred nami sta pepelnica in duhovno
bogat čas; post. Prejeli smo kip Usmiljenega Jezusa. Želeli bi, da obišče
vsak dom v župniji. Vsi, ki bodo kip želeli domov in ob njem molili, se bodo
zapisali na list na mizici za tisk. Čas
obiskovanj se izteče decembra; v vsaki
družini se lahko zadrži nekaj dni. Fatimska Marija bo prispela v Slovenijo
13. maja, v naši župnijski cerkvi bo v
sredo, 3. avgusta od 20h do 8h. Člani
ŽPS in vsi župljani se bomo kasneje
dogovorili o razporedu bedenja. Do takrat imamo tudi še čas opraviti pobožnost petih prvih sobot in se s tem primerno notranje pripraviti na ta dogodek.
Vsi župljani lepo vabljeni! Poročilo
ŽGS: Dokumentacija za obnovo oltarja
je pripravljena, poznani so tudi približni
stroški. Potrebno se bo odločiti, do katere faze obnove bomo šli. Obvezna je
pridobitev evropskih sredstev, pri tem
bo pomagala tudi Občina. Pred začet-

kom del je potrebno preprečiti nastajanje novih razpok na prezbiteriju. Odločitev o primerni rešitvi bodo sprejeli strokovnjaki. Poročilo MŽ Karitas: V zbiralni akciji smo zbrali 480 kg hrane. Teden Karitas je bil še bolj slovesen zaradi 25 obletnice Karitas Slovenije. Pred
Božičem so članice obiskale vse osemdesetletnike v župniji in oskrbovance v
domovih za ostarele v Postojni. V tem
mesecu morajo oddati letna poročila
Občini in Škofijski Karitas
ŽPS Trnje: Razmišljali smo o družini
in Božji besedi. Vprašali smo se, kakšno je naše znanje o temeljnih prvinah
naše vere. Vsako nedeljo izpovedujemo
svojo vero v osnovne resnice. Ali tudi
pomislimo, kaj govorimo? Božjo besedo
– Sveto pismo imamo v vsaki hiši. Ali je
to mrtev zaklad, zbiralec prahu, ali ga
več ali manj redno jemljemo v roke. Ni
potrebno, da preberemo celo poglavje.
Dovolj je, da vsak dan preberemo le en
odstavek ali celo eno samo vrstico in se
ob tem vprašamo, kaj nam hoče Bog po
tem besedilu prav nam povedati. Vzemimo si k srcu, zares to besedilo, to
misel in skušajmo jo uresničiti. – Da bi
imeli svoj izvod Sv. pisma vsak birmanec že v času priprave na birmo, predlagamo, da jim ga botri podarijo že v
začetku priprave na sv. birmo. – Sklenili
smo, da predvideno poglavje preberemo doma, na seji pa skupaj molimo in
se pogovorimo o temi. – Pri praznovanjih smo ugotavljali, da je bilo malo
otrok pri božični dnevni maši. Pohvalili
smo kolednike. – Letos je zgodaj Velika
noč. Zato bo tudi pepelnica, začetek
postnega časa, že 10.2. Povabljeni tudi
otroci k pepeljenju. V postu bo vsako
nedeljo križev pot pred mašo, enkrat 3. postno nedeljo popoldne - pa bo na
Sv.Trojico. Kip Usmiljenega Jezusa
naj bi v tem svetem letu usmiljenja obiskal čim več naših družin. Prve bodo
povabljene družine prvoobhajancev.
Vsi, ki bi želeli sprejeti ta kip v svojo
družino in ob njem moliti, se boste vpisali na mizici za tisk za določene dni,

kakor bo razpored. – Za prve nedelje v
mesecu povabljeni k uri molitve pol ure
pred mašo v župnijski cerkvi. Za ta mesec bo izjemoma prihodnjo nedeljo, 24.1.
– V pripravo na obisk kipa Fatimske Marije v Sloveniji od 12. maja do 13. oktobra,
bomo opravljali pet prvih sobot na fatimski način vsako 1. soboto - v zimskih
mesecih v veroučni sobi. Začeli smo že
ta mesec. Pri nas bo Fatimska Marija v
četrtek, 4.8. od 9h do 16h. – Član ŽGS je
poročal o zamenjavi oken v župnišču,
pogovor tudi o popravilu zvonika v Kleniku. - Članica MŽ Karitas pa o njihovem
delovanju v tem času.

Kjer Bog izgine,
človek ne postane večji.
Nasprotno: izgubi svojo Božjo čast,
izgubi Božji sijaj na svojem obličju.
Končno se izkaže zgolj kot produkt
slepe evolucije in kot takšen
je lahko uporaben in zlorabljen.
Prav to je potrdila izkušnja
tega našega časa.
(Benedikt XVI.)

S tem, ko se odpovemo
nepotrebnemu branju časnikov
in gledanju televizije,
si prihranimo čas za molitev.
(Jožef Smej)

SMEH JE POL ZDRAVJA
POSEBNA SPOSOBNOST – V cirkusu
velik in močan moški popolnoma iztisne
sok iz limone in obljubi tistemu, ki bi iz te
limone iztisnil še kakšno kapljico, veliko
nagrado. S tribune pristopi slaboten
možiček. Gledalci strmijo, velikan se prizanesljivo smehlja. Možiček vzame v roko limono in z lahkoto iztisne iz nje še
nekaj kapljic. »Nemogoče,« zajeclja velikan, »kaj ste po poklicu?« – »Delam na
davčni upravi!«

19. januar
MAKARIJ ALEKSANDRIJSKI

Makarij je skupaj z ženo Marto in dvema
sinovoma zapustil Rezijo in se kot romar
napotil v Rim na grobove svetih apostolov in
mučencev. Globoko pobožni so se postavili
v vlogo izpovedovalcev vere. Med preganjanjem cesarja Dioklecijana (leta 250) so
jih ujeli, ko so zbirali posmrtne ostanke
mučencev. Bili so zaprti in obsojeni, ker na
sojenju niso izkazali časti poganskim bogovom, ampak so se temu brez zadržkov odločno uprli. Zato so jih obsodili na mučeniško smrt. Makariju in sinovoma so odsekali
glave, Marto pa so zadušili v eni od bližnjih
močvar. Neka rimska spreobrnjenka, ki je
bila temu priča, je vzela njihove posmrtne
ostanke in jih pokopala na svojem posestvu
ob Kornelijevi cesti.

Tviti papeža Frančiška
Nikoli ne govorimo o drugih
za njihovim hrbtom, odkrito
jim povejmo, kaj si mislimo.
Ljubezen se pač preizkusi v zvestobi,
toda dopolni se šele v odpuščanju.
(Werner Bergengruen)

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
www.zupnija-zagorje-trnje.org/

