Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
16. nedelja med letom

17.7.2016

Leto XV., 27 (787)

VSAKEGA POUČUJEMO,

DA BI GA NAPRAVILI POPOLNEGA V KRISTUSU
Pouk, vzgoja, nasveti in opomini so del našega vsakdanjika. Marsikdo čuti dolžnost, da mora s prstom kazati na to,
kaj se spodobi za pravega moža in ženo, otroka in starčka,
izobraženca in čistilko. Sestavili smo si spisek določb, ki naj
bi veljal za vse brez izjeme. In v glavnem se teh določb vsi
držimo. Razlika je le v tem, kako gledamo na predpise in
zakone: eni vidijo v tem prisilo, drugi pa pomoč za dostojno,
človeka vredno življenje. Za nekatere so predpisi kamen
spotike, za druge varovalka, ki jih ščiti pred pretirano napeMarta pa si je dala veliko
tostjo. Vsi lahko delamo iste stvari in na zunaj ne bo opaziti
opraviti s postrežbo.
nobene razlike, a nameni, zakaj in kako je bila določena
stvar narejena, ostajajo največkrat skriti.
In pristopila je ter rekla:
Ko je apostol Pavel delal analizo svojega življenja - na
»Gospod, ti ni mar,
podlagi njegovih pisem lahko rečemo, da je to pogosto poda me je sestra
čel - je prišel do zaključka, da mu je zaupana odgovorna napustila sámo streči?
loga oznanjevanja, za katero mora tudi marsikaj pretrpeti,
Reci ji, naj mi pomaga!«
sicer ne bi bil pravi Kristusov učenec. Kološanom je pisal:
Gospod ji je odgovoril:
"Zdaj se veselim, ko trpim za vas ter s svoje strani dopolnju»Marta, Marta, mnogo
jem v svojem telesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim,
stvari te skrbí in vznemirja, in to v korist njegovemu telesu, ki je Cerkev ... Kajti njega
a le eno je potrebno.
oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega
Marija si je izvolila
človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili
popolnega v Kristusu."
najboljši del,
Pavel se je dobro zavedal, da mu je zaupana odgovorna
ki ji ne bo vzet.«
naloga oznanjevalca, vendar ne oznanjevalca svoje modro(Lk 10,40–42)
sti, ampak modrosti tistega, v čigar imenu je bil poslan med
pogane kot misijonar. Tega apostola najbolj razumejo starši, ki imajo vzgojo svojih otrok za prvo in
najbolj odgovorno nalogo. Vzgajati nove generacije v pravem duhu ni lahko, zato mnogi starši zelo
trpijo, ko vidijo otroke, ki so na svoji poti zgrešili in se oddaljili od načel, ki njihovim staršem veliko
pomenijo. Zato je samoumevno, da se marsikateri od staršev čuti krivega in išče odgovor na vprašanje: "Kaj sem naredil narobe, da me je otrok zavrgel in se ne zmeni za vrednote, ki so meni pomagale, da sem ostal neomajen v času različnih pretresov in stisk?" To je bila tudi Pavlova izkušnja,
ko so mnogi kristjani hitro odpadli od prave vere in darovali malikom. Zato je sprejel nase različne
odpovedi in trpljenje, da bi s svojim zgledom pokazal, da njegov nauk ni neka izmišljotina, ampak
resnica, ki nas krepi za večno življenje. To resnico je treba oznanjati, o njej je treba govoriti povsod
in predvsem z jasno držo pokazati, da nas je Jezus prepričal in smo zato postali njegovi učenci.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
16. NEDELJA Trnje
9h +Marija Smrdelj, Trnje 23, obletna
MED LETOM Trnje
17.7. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Aleš, spokornik Sveta
17,30 V čast sv. Marjeti za romarje
Marjeta
Ponedeljek 18.7. Palčje 20h +i Kovač in Rebec, Palčje 17
Sv. Elij iz Koštabone

Torek

19.7. Klenik

20h +Janko Černač, Klenik 61/a, obletna

Sv. Arsenij Veliki, puš

Četrtek

21.7. Juršče

19h Za vse+e Juršče 17, obletna

Sv.Lovrenc iz Brind.

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
22.7. Zagorje 20h +Anton Čeligoj, Parje 16, obletna
Sv. Marija Magdalena
+Ivanka, Karlo in vsi +i Žnidaršič, Dr. 29, dar. Dr. 7
Sobota
23.7. Brdo
20h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, 30. dan
Sv. Brigita Švedska

17. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
24.7. Trnje
Sv. Krištof, mučenec

7,30 +Milan, Ljudmila in Nelka Šajn, Juršče 39, obl.
8,30 Češčenje SRT
9h +Ana Blažek

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Trnje

15h Krst: Tina Vidojevć

- Danes ob 17,30 je SHOD pri Sv.Marjeti pri Palčju. Vabljeni!
- IZREDNI SESTANEK ŽPS Trnje bo v torek, 19.7. ob 20,45 v mežnariji in ŽPS
Zagorje župnišču v sredo, 20.7. ob 20,30. Sestanka bosta zaradi obiska kipa Fatimske Marije, da se dogovorimo o sprejemu, sodelovanju in drugih potrebnih
stvareh. Posebnih vabil ne bo!!! Na sestanku ste dobrodošli tudi drugi, ki se zanimate za ta izreden dogodek za naši župniji in ste pripravljeni sodelovati.
- PRIPRAVA NA KRST bo jutri ob 18,30 v župnišču v Zagorju. Kdor ima namen v
bližnji prihodnosti krstiti svojega otroka, naj pride na to kratko pripravo.
- BLAGOSLOV VOZIL: Prihodnjo nedeljo je god sv. Krištofa, zavetnika šoferjev,
potnikov in popotnikov. Zato bo po maši blagoslov vseh vozil, ki jih boste pripeljali
k cerkvi.
Ko se sv. Krištofu priporočamo za srečno vožnjo, smo mu tudi hvaležni za vsak
srečno prevoženi kilometer. Naša hvaležnost se kaže, da molimo za srečno vožnjo, pa tudi v tem, da za vsak srečno prevoženi kilometer darujemo npr. en cent
za MIVA - nova vozila v misijonskih deželah. Držimo se še naprej gesla: »Z veseljem darujmo – življenja rešujmo!« Bog naj nagradi vsak vaš dar s svojim blagoslovom. – Kdor želi, si lahko sedaj takoj po maši v Trnju v mežnariji, v Zagorju
pa v župnišču ogleda desetminutni film o potrebnosti in namembnosti misijonskih
vozil.
Hočete priti do vere in ne poznate poti do nje?
Učite se od tistih, ki so jih nekoč,
kot vas, mučili dvomi. Posnemajte njihova dejanja, naredite vse, kar zahteva vera,

kot da bi bili že verni. Obiskujte mašo, uporabljajte blagoslovljeno vodo itd.,to vas bo brez
dvoma pripeljalo do preprostosti in vernosti.
(Blaise Pascal)

POMEMBNOST POSLUŠANJA
Neka žena je v nedeljo namesto kosila
položila na mizo kup sena. Družini je vzelo sapo, a si nihče ni upal reči niti besede.
Takrat je besedo povzela mama: »Petnajst
let že kuham in postavljam pred vas dobra
jedila, a v vseh teh letih ni še nihče rekel,
da je kosilo dobro. Niti da ni dobro!«
Bolj kot plačila si je mati želela prijazne
besede, prisrčno pohvalo in zahvalo …
Kuhanje, strežba in druga vsakdanja opravila so v ospredju tudi v današnjem evangeliju. Marta kuha in pripravlja mizo, Marija pa sede in posluša Jezusa (prim. Lk
10,39). Jezus Marti prizna, da »skrbi« in ji
na neki način da vedeti, da je opazil njeno
skrb, a obenem še bolj pohvali njeno sestro
Marijo, ki mu prisluhne. Jezus je prišel s
poti. Verjetno je bil utrujen, a najbrž potreben tudi prijazne besede in tega, da mu
nekdo prisluhne. In to je storila Marija, ki
je »poslušala njegovo besedo«. Tako Jezus, čeprav Božji Sin, pokaže na pristno in
globoko človeško potrebo, ki jo dobro
opažamo tudi pri današnjih ljudeh: Človek

potrebuje poslušanje, sprejetost, razumevanje. Človek ni samo materialno bitje in
ne potrebuje samo gmotnih dobrin, ampak
tudi poslušanje in sprejetost. Kolikokrat
kdo od starejših reče: »Saj nič ne potrebujem, le obiščite me, pogovorite se z menoj
in pokažite mi, da sem vam dragocen!«
Številni mladostniki ne cenijo materialnih
dobrin svojih staršev, ker v njih ne vidijo
ljubezni. Koliko raje bi videli, če bi jim
starši naklonili več časa in pozornosti. Kako napačno ravnajo starši, ki menijo, da je
pomembno le to, da dajo otrokom najmodernejša oblačila in igrače, dober mobilni
telefon, računalnik …, medtem ko otroci
potrebujejo njihovo ljubezen in čas! Kolikokrat napačno mislijo, da bodo otroci zadovoljni, če jim nudijo materialno ugodje,
a jih ne vzgajajo. Otroci potem nimajo
vrednot, po katerih bi živeli. Kako naj se v
življenju orientirajo, če jim bistveno manjka?
Poslušanje (D)drugega je za človekovo
polno življenje nadvse pomembno!

V svoji zasnovi zdravega življenjskega vodenja je evangelist Luka, katerega odlomku
smo prisluhnili v evangeliju, zavezan grški
podobi človeka. Grkom je vedno šlo za pravo mero. Le kar je mere polno, odgovarja
grški človeški podobi lepega in dobrega človeka. K tej meri spada tudi izravnava nasprotij. Saj je bilo vendar temeljno vprašanje
Grkov, kako najde človek svoje resnično bistvo, kako lahko premaga svojo notranjo razdvojenost in najde edinost s seboj in z Bogom. Pot k tej edinosti gre preko izravnave
nasprotij. Zato ima Luka v svoji predstavitvi
rad nasprotja. Če je opisal en pol človeškega
življenja, sledi takoj nasprotni pol. Pripadata
nam torej oba pola. Ko Luka prevzemajoče
predloži neko témo, jo relativizira, in sicer
tako, da opisuje nasprotni pol, kot recimo pri

témi ljubezni do bližnjega (evangelij pretekle
nedelje: Lk 10,25–37), ki jo takoj relativizira
téma Božje ljubezni (evangelij današnje nedelje: Lk 10,38–42). Tako nas obvaruje pred
enostranskim idealizmom, v katerem smo
vselej v nevarnosti, da bi nasprotni pol preskočili in tako odcepili pomembna področja
naše duše. Evangelist Luka nam kaže uravnoteženo pot k počlovečenju. Uči nas umetnosti, da bi živeli živo, kar pa se zgodi takrat,
ko se zavedamo in dopustimo polarnost svojega bivanja.
Lukov evangelij je zaznamovan s pozitivno
podobo človeka. Ni moralist in ne pesimist,
saj zaupa človeku. Gre mu za to, da bo človek v svojem svetu živel tako, da bo to odgovarjalo njegovemu dostojanstvu, da se bo
dotaknil svoje prvotne lepote in dobrote, da

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

bo zmogel uresničiti podobo človeka, ki je
bila Grkom tako ljuba in draga. V Jezusu vidi tistega, ki privede našo resnično podobo
do razcveta. Ogiblje se stalnega opisovanja
človeka kot grešnika. Človek ima neko Božje
jedro. Toda od svojega Božjega jedra se je
odtujil. Zato prihaja Jezus iz nebes, da bi ga
zopet spomnil na njegovo Božje dostojanstvo, čeprav tudi z njegovimi prizadetostmi
in ranami.

23. julij
BRIGITA ŠVEDSKA

A. Grün, Jezus – podoba človeka

Gospod Jezus, blagoslovi vse tiste,
ki izkazujejo gostoljubje.
Daj jim poguma in moči,
da bodo sprejeli vse svoje goste,
in daj, da bodo imeli pred očmi to,
da vse, kar storijo zanje,
storijo pravzaprav zate.
Sveti Duh naj jim pove,
da bodo dobrodošli in ljubljeni
v nebeškem kraljestvu vsi,
ki nudijo gostoljubje številnim ljudem,
še posebej tistim, ki so ubogi.
Po: Mati Terezija

SMEH JE POL ZDRAVJA
POMARANČE – »Gospa prodajalka, pritožila bi se v zvezi s pomarančami, ki sem jih kupila včeraj pri
vas. Zelo težko se lupijo.« – »Draga
gospa, če vam za en evro prodam
pet pomaranč, ne morete pričakovati, da bi za to ceno imele še zadrgo!«

Rodila se je 1302. Bila je visokega rodu.
Njen oče je imel odgovorno upravno službo. Družina je bila v sorodu s kraljevskimi rodbinami, ki so se menjavale na
švedskem prestolu. Po smrti svoje matere
je Brigita živela pri teti in v tem času je
imela videnje: podobo Križanega, ki se ji
je neizbrisno vtisnil v spomin za vse življenje. Pri šestnajstih letih se je poročila.
Čeprav bogata gospa, se je Brigita lotila
vsakega dela, tudi takšnega, ki so ga
opravljale le dekle. Odlikovala se je po
dobrodelnosti. Mož ji je umrl na skupnem
romanju v Španiji. Leta 1346 je Brigita v
zamaknjenju dobila naročila, naj ustanovi
samostanski red. Umrla je 23. julija 1373 v
Rimu, in sicer med mašo.
Tviti papeža Frančiška
Kdo od nas lahko trdi, da je
brez greha? Nihče. Prosimo
Boga, naj nam odpusti naše
grehe.
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