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KO SMO BILI ŠE SLABOTNI,
JE KRISTUS UMRL ZA BREZBOŽNE
Človek je slaboten, pa čeprav to mnogi nočejo priznati. Če
ne bi bili slabi, bi imeli raj na zemlji, a stanje, v katerem živimo
ni idilično, ravno nasprotno, gospodujejo nam zlo, krivice, sovraštva, vojne, prepiri, sumničenja, skratka, obvladujejo nas
neobvladljive strasti. Vse institucije, ki se ukvarjajo z ljudmi in
urejanjem medsebojnih odnosov, si belijo glavo z iskanjem
zdravilnega zelišča za človeško družbo. Načrtovalci letošnje
mature so za eno od tem eseja izbrali temo o samomoru kot
Tedaj je svojim
pobegu iz kolesja obstoječih struktur. Ali je res samomor prava
učencem rekel:
rešitev? Tako razmišlja tisti, ki je obupal nad razmerami in ne
»Žetev je velika,
vidi nobene rešitve. Ta miselnost me preseneča, ker je večina
delavcev pa malo.
prepričana, da ima sodobna družba prave odgovore na vsa
Prosíte torej
vprašanja.
Kaj bi nam odgovoril apostol Pavel, ki je v Rimu zaznal poGospoda žetve,
dobno
prakso, ki je privedla do propada rimskega cesarstva?
naj pošlje delavcev
Takole
je zapisal: "Ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki
na svojo žetev.«
je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi
In poklical je svojih dvanajst kdo umiral za pravičnega ... Bog pa izkazuje svojo ljubezen do
učencev ter jim dal oblast
nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki."
izganjati nečiste duhove in
Rešitev torej obstaja: Bog se je v svoji ljubezni sklonil na zemozdravljati vsaktere bolezni ljo in poslal svojega Sina kot odrešenika. Priti je moral idealni
človek, da bi vzpostavil prvotni red in nam odprl vrata v izgubin vsaktere slabosti.
ljeni raj. Gre za proces, ki je povezan z usmiljenjem, odpušča(Mt 9,37–38.10,1)
njem in odkupitvijo ali popolno daritvijo na križu. Če je to uspelo Kristusu, ki je bil popoln človek, mi, ki smo krhka bitja, nimamo kakšne drugačne poti pri soustvarjanju
oziroma prenavljanju sodobne družbe. Kaj torej narediti?
Otrok se največ nauči pri nabiranju svojih izkušenj od svojih staršev, kristjan pa se zgleduje po svojem
učitelju Jezusu in ga skuša posnemati. Vse pa se začne pri vrhu, pri glavi, v naših možganih. Najprej je
treba spremeniti mišljenje, da lahko stopimo na drugačno pot. Hudiča, ki te prepričuje, da si ti najpomembnejši in ti drugi morajo služiti, je treba prelisičiti, kot ga je Jezus utišal v času svojega življenja v
puščavi: "Poberi se, satan, kajti pisano je: 'Gospoda, svojega Boga, moli in njemu samemu služi!'"
Ko smo stopili na novo pot, je treba slediti učitelju, ki nas vodi: pozorno ga poslušajmo, z odprti očmi
glejmo, kaj dela in potem sami poizkušajmo. To pomeni, da je treba vzeti v roke Sveto pismo, predvsem
evangelije ter brati, razmišljati in starodavna besedila gledati kot testament in zadnjo voljo osebe, ki te je
imela rada in ti s svojimi nasveti želi pomagati. V življenju bomo sicer naredili veliko napak, a na koncu
spet pristanemo pri zadevi, ki naj bi bila prva na lestvici vrednot, nesebični ljubezni. Rodili smo se iz ljubezni, ljubezen nas vzdržuje na poti in tudi sami bi radi ljubili. Zato pogum: na tej poti nismo sami, Bog, ki
je iz ljubezni šel na križ in je sedaj v Božji slavi, nas vedno spremlja.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
11. NEDELJA
Trnje
8,30 +Alojz Perenič, Kl. 20, 1.obl. - Procesija SRT
MED LETOM
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – Procesija SRT
18.6.
Sv.Gregor Janez,škof

Ponedeljek

19.6.

Sv,Nazarij, škof v KP

Torek

20.6.

Sv.Florentina, opatinja

Sreda

21.6.

Sv.Alojzij Gonzaga

Četrtek

20h +Maks Česnik, Palčje 69, obletna

Klenik

20h +Agata Bergoč, Klenik 11, obletna

Zagorje
Brdo

23.6. Trnje

SRCE JEZUSOVO

Sobota

Palčje

7h +Franc Borjančič, Nova Gorica, zadušna

22.6. Zagorje 18,30 Vrtnice, molitvena ura za duhovne poklice

Sv.Pavlin iz Nole, škof

Petek

Zagorje 15h Vrtnice

Zagorje

12. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
25.6. Trnje
Sv.Vilijem iz Vecellija

Dan državnosti

18,30 +i Fatur, Drskovče 4, obletna

Zagorje 20h +i Kljun, Zagorje 48, obletna

24.6. Trnje

Rojstvo Janeza Krst.
Svetogorska MB

20h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, 1. obletnica

12,30 Somaševanje g.škofa Metoda z misijonarji

19,30 Spoved
20h +Stane in Bogdan Fatur, Zagorje 51, obletna
7,30 +i Makucovi, Juršče 17, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Avčin, Trnje 10, obletna
+Goran Penko, Trnje 89, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

- PROCESIJA SRT bo takoj po teh oznanilih. Namen je najprej izpovedovanje vere v
prisotnost Jezusa v sv. hostiji tudi v javnosti in češčenje Njega, ki je med nami pod
podobo kruha, pa tudi prošnja za blagoslov našega dela in naših polj, ki nas vse prehranjujejo. Pri kapelicah bodimo čim bližje, da lahko slišimo bogato Božjo besedo in
skupaj molimo in pojemo. Med procesijo naj bo red, zbranost, molitev in petje.
- SPRIČEVALA bomo razdelili po procesiji. Tudi med počitnicami boste potrebovali liturgične zvezke, ker bomo obisk sv.maše med počitnicami upoštevali pri ocenjevanju
v prihodnjem letu. – Ne bi rad, da bi samo zaradi tega hodili k maši, ampak predvsem
zaradi ljubezni do Jezusa – in sebe!
- DANAŠNJA MILOŠČINA je za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Bog
vam povrni za vaš dar v ta namen!
- SLOVESNI PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA je v petek. Čeprav to ni zapovedani
praznik, se radi zberimo pri sv.maši in sprejmimo Jezusa pri sv.obhajilu v zadoščenje
za svoje grehe in grehe drugih. K temu nas vabi Jezus sam že več kot 400 let in k temu nas vabi tudi Marija v Fatimi, katere 100-letnico prikazovanja obhajamo letos. Sv.
maši bosta v Trnju ob 18,30 in v Zagorju ob 20h.
- ROJSTVO sv. JANEZA KRSTNIKA v soboto je tudi slovesni praznik. Na isti dan
pade letos tudi praznovanje SVETOGORSKE MATERE BOŽJE, katere 300-letnico
kronanja obhajamo letos. Zato bratje fančiškani s Svete Gore vabijo na slovesnost
obletnice prikazanja Matere Božje in kronanja Milostne podobe že v soboto ob 20h k
slovesni sveti maši in po njej k procesiji z lučkami okrog bazilike; v nedeljo ob 16h pa
bo slovesna sv. maša, ki jo bo daroval apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Juliusz Janusz.

- V nedeljo, 25.6. je tudi DAN DRŽAVNOSTI. Ob tej priliki bo pohod iz Pivke na
Šilentabor. S parkirišča pri železniškem nadvozu v Hrastju bodo krenili ob 9. uri.
Ob 12h bo v cerkvi sv. Martina na Šilentabru daroval sv. mašo za domovino g.
Marjan Škvarč. Lepo vabljeni!
- SREČANJE MISIJONARJEV V DOMOVINI bo letos v domu duhovnosti v Trnju,
kjer se bodo zbrali ob 9h. Imeli bodo razgovor s škofom Metodom in s predstavnico Ministrstva za zunanje zadeve, ravnateljem Misijonskega središča Slovenije in
se pogovarjali med seboj. Ob 12,30 bo sv. maša, ki jo bo daroval g. škof Metod –
z njim bodo somaševali tudi pričujoči duhovniki. K sveti maši ste povabljeni tudi
vsi verniki – ne samo trnjski!
- POROČILO Z 2. IZREDNE SEJE ŽPS, ki je bila v četrtek, 15.junija: V zvezi z
napovedanimi praznovanji iz prejšnje seje smo se strinjali s predlogi trnske ŽPS o
skupnem romanju po slovenski Koroški zadnjo nedeljo avgusta. Tudi julijsko
romanje z delom pešpoti na Rovt nad Dovjem se nam zdi zanimivo.
- 25.06. ob 16.00 bo na Sveti Gori osrednje praznovanje 300 letnice kronanja.
Slovenost bo vodil apostolski nuncij v Sloveniji, msgr. Juliusz Janusz. Vsi
duhovniki in verniki so lepo vabljeni! Svetogorska Marija je bila druga, ki je
dosegla čast kronanja zunaj italijanskih dežel. Dve leti prej je bila kronana
Marijina podoba na Trsatu. Marijo so kot kraljico kronali predvsem mnogoštevilni
romarji. Častili so njeno podobo, pred njo molili, se ji izpovedovali, jo prosili za
pomoč, se ji priporočali in zahvaljevali. Ona je in bo naša Kraljica; spremlja nas,
varuje in brani.
- 20. avgusta bo v našo župnijo priromala kapelica s Fatimsko Marijo. Med nami
bo do 26.08. Kapelica bo romala po domovih, družinah. Ob njej bi želeli druženje
in skupno molitev sorodnikov, sosedov in prijateljev. Na poseben način bomo tako
kot družina prihajali pred Gospoda preko Božje Matere Marije. Člani ŽPS smo se
dogovorili, da bo kapelica v družinah v Zagorju prve tri dni, 23.08. bo romala med
družinami v Drskovčah, 24.08. v Parjah in 25.08. na Šilentabru in Ratečevem
Brdu. Vsi, ki bi si želeli obisk kapelice v svoji sredini, se boste lahko prijavili na
seznamu na mizici za tisk.
- G. župnik nam je prebral Sklep kanonične vizitacije v župnijah Zagorje in Trnje,
ki ga je poslal škof Jurij Bizjak. V njem škof priporoča upoštevanje pravila »en
župnik, ena birma« izmenično po župnijah ali glede na večje število birmancev.
Prav tako bi to pravilo upoštevali pri organizaciji verouka. Škof Jurij ugotavlja, da
so predpisani postopki za vpisovanje župnijskih in osebnih prihodkov ustrezno
izpeljani. G. župniku se za tako varno in preverljivo poslovanje lepo zahvaljuje.
Škof podpira vračanje h koreninam vere, želi, da prisluhnemo svojemu zdravemu
čutu in svoji vesti. Slednje naj velja tudi za mlade, ko se odločajo o zakonski
zvezi. Priporoča skupno molitev hvalnic in večernic v cerkvi. Spodbuja vernike k
naročanju maš, dobrodelnosti in človekoljubju. Zahvaljuje se vsem, ki se na
različne načine vključujemo v župnijsko življenje in delo.
- Člani smo se pogovorili o poteku priprav za slovesnost zlate maše. Govorili smo
o zadolžitvah, pripravi šotorov in postrežbe po slovesnosti. Pri zlati maši bo
pridigal g. dekan Ervin Mozetič. - Gospodinje prosimo, da pripravijo pecivo in ga
prinesejo že pred slovesnostjo na postrežnih krožnikih v Gasilski dom. Vsem se
priporočamo za pomoč pri krasitvi, pripravi prostora pred praznovanjem in
pospravi po njem. Želimo, da bi to župnijsko praznovanje lepo potekalo.

JEZUS KLIČE TUDI DANES
Pustiti vse, kar imaš, in slediti Jezusu, njegovemu klicu …, pustiti vse, prevzeti naloge, se odločiti za pričevanje …, stopiti v žetev. To je bila
vedno avantura in vedno bo nekaj, kar preseneti
poklicane in tudi druge ob njih. V to avanturo smo
tako ali drugače poklicani prav vsi, ki želimo in
hočemo biti kristjani: Jezusovi učenci, prijatelji,
bratje, pričevalci današnjega časa.
Jezus pa ob tem vedno znova kliče nekatere,
da ne bi bili samo njegovi prijatelji, Božji otroci,
pristni kristjani, temveč da bi bili na poseben način
njegovi tesni sodelavci. Kliče ljudi, po katerih bi
lahko na poseben način nadaljeval svoje odrešenjsko poslanstvo med nami. Zato nekatere kliče
na »svojo njivo« s posebno nalogo, da bi postali redovniki, redovnice, misijonarji, misijonarke, duhovniki ali diakoni. Tako bi njihovo življenje bilo kar najbolj podobno Jezusovemu. Postali bi dar za druge.
Morda pa tudi mene dobri Bog kliče, da bi po
svojih močeh postal njegov še boljši pričevalec,
apostol v okolju, kjer živim. Pri trudu, da bi poglobili svoje pričevanje, nas pogosto ovirajo naši
»navidezni« strahovi. V tem pogledu moramo vedno imeti pred očmi, da so tudi apostoli čutili podobne strahove (morda še hujše), pa so vendar
pogumno odgovorili in šli za Jezusom. Zaupali so
njegovemu navdihu in modrosti. Bolj kot sebi in
lastnim načrtom so zaupali njemu, ki jih je v svoji
ljubezni ustvaril in poklical. Njemu, ki je zanje imel
izdelan načrt, še preden so bili poklicani v življenje.
Koliko pa mu jaz upam zaupati? Kaj bom storil,
če se njegov ljubeči pogled ustavi tudi na meni ter
me povabi in pokliče na žetev? Kako bom reagirala, če morda pokliče v duhovniško službo ali med
misijonarje mojega prijatelja, sorodnika, otroka oz.
med redovnice mojo najboljšo prijateljico, sosedo,
hčer …
Po: I. Platovnjak, Gospod, ali kličeš tudi mene?

SMEH JE POL ZDRAVJA
Koristna vsebina - Občinski svetnik je v
začetku seje sédel k mizi in predse položil zajeten sendvič.
Sosed se začudi: »Si lačen?«
»Ne, toda župan mi je naročil, naj na
sejo prinesem papir s koristno vsebino.

19. junij
NAZARIJ

Mesto Koper danes obhaja god svojega zavetnika. Nazarij naj bi bil prvi škof
tega mesta. Koprska stolnica je bila vedno posvečena Marijinemu vnebovzetju,
kot mnogo najstarejših cerkva na slovenskih tleh. Sveti Nazarij pa je bil vedno češčen kot zavetnik mesta. Po izročilu, ki ga sprejemajo skoraj vsi krajevni
zgodovinarji, je oglejski patriarh Štefan,
ko je uvidel, da ne zmore več sam voditi
škofije, ker je s širjenjem krščanstva proti vzhodu vedno bolj rasla, ustregel vernikom v teh krajih: na priporočilo cesarja
Justina je prosil papeža, naj dovoli, da si
večja mesta v Istri izberejo svojega škofa. Izvolili so jih šest in med njimi tudi
današnjega godovnjaka. Umrl je pred letom 557 in je pokopan v svoji stolni cerkvi.

Tviti papeža Frančiška
Poceni krščanstvo ne obstaja. Če želimo slediti Jezusu,
moramo plavati proti toku
in se odpovedovati zlu ter
sebičnosti.
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