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ODVRNILI STE SE OD MALIKOV,
DA BI SLUŽILI ŽIVEMU IN RESNIČNEMU BOGU

V kaj danes ljudje verjamejo? V stvari, ki niso nobeni
bogovi, ampak maliki, narejeni s človeškimi rokami in v
skladu s trenutnimi pričakovanji. Skoraj ni revije, ki ne bi
imela horoskopa. Zakaj? Ker ljudje to rabijo. Sodobni razumnik namreč ne zaupa sebi, zato rabi pozitivne napovedi svoje prihodnosti, pa čeprav se zapisane stvari ne
bodo zgodile oziroma se bodo zgodile, če boš verjel, da je
»Učenik, katera je največja
takšna tvoja usoda. Psihologi dobro vedo, kako človeka
zapoved v postavi?«
brez lastne hrbtenice lahko hitro prepričamo, da verjame
našim napovedim. Če to ne bi bilo res, poklica šlogarce ne
Jezus mu je odgovoril:
bi bilo. Na koncu pa ostane vprašanje brez jasnega odgo»Ljubi Gospoda,
vora: Ali smo zares zadovoljni in srečni, ko se oklepamo
svojega Boga,
neresničnih napovedi? Nismo in zato je treba iti še h kakz vsem srcem in vso dušo
šnemu drugemu preroku, morda tistemu, ki nas bo povein vsem mišljenjem.
zal z našimi predniki. Ti nam bodo gotovo dali kakšen paTo je največja
meten nasvet. Tako življenje mnogih postaja iz dneva v
in prva zapoved. Druga pa
dan vedno večji nered in spet prihajajo v ospredje novi reje njej enaka:
šitelji, psihologi in terapevti. Kaj pa duhovnik v spovednici?
Ljubi svojega bližnjega
Ali ni tudi on eden od terapevtov, ki ti krivdo celo odvzame
kakor sam sebe.«
in ti da novo priložnost, da lahko začneš živeti drugače!
Ne, duhovnik pa ne. To je preveč zastarelo.
(Mt 22,36–39)
Ko je Pavel pisal pismo krščanski skupnosti v Tesaloniki, to je današnji Solun, ki je za Atenami največje grško mesto, jim je na kratko opisal njihov
duhovni razvoj: »Veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro. In vi ste začeli posnemati
nas in Gospoda: besedo ste sprejeli v veliki stiski in z veseljem Svetega Duha, tako da ste postali zgled vsem verujočim v Makedoniji in Ahaji … Odvrnili ste se od malikov, da bi služili živemu in resničnemu Bogu ter pričakovali iz nebes njegovega Sina.« Pot od nevere k pravi veri
je dolg proces, ki ne dopušča kakšne bližnjice. Nič se ne zgodi na lahek način, kajti vere ni
mogoče izsiliti z nobenim podkupovanjem. Kdor hoče verovati, se mora najprej odpovedati malikom, ali namišljenim bogovom, ki ne morejo pomagati. Naslednji korak je potem ta, da se odpoveš ustvarjanju svoje podobe o Bogu, se odpreš delovanju Svetega Duha in dovoliš, da te
Bog vsak dan vedno znova preseneti s kakšnim namigom, kaj moraš narediti ali česar se moraš varovati, da bo tvoje življenje vedno bolj čisto, pošteno in resnicoljubno. Ko vidiš svoj napredek, pa se vtihotapi hudič, ki te začne podpihovati, da si postal mogočen. Marsikateremu
vajencu na poti vere prehitro zraste samozavest in prepričanje, da sedaj Boga več ne potrebuje
in bo že vse sam naredil. Tak je neslavni konec mnogih na poti vere. Zato apostol Pavel danes
govori nam: »Služite živemu in resničnemu Bogu!«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Rožni venec pred Najsvetejšim
30. NEDELJA Trnje
9h +Janez Smrdelj, Klenik 44, obletna
MED LETOM Trnje
+Alojz vidrih, Trnje 70, obletna
- ŽEGNANJSKA
29.10. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
SV. Mihael Rua, duh.r. Juršče 12,45 Odhod avtobusa na Sv.Goro

Zagorje 15h Rožni venec
Ponedeljek 30.10.
Sv. Marcel, mučenec

Torek

31.10.

Sv. Volbenk, škof

Sreda

Palčje

Šilentab. 15h +i Maver, Šilentabor 5 – Molitve za rajne

1.11. Trnje

VSI SVETI

9h +Jožefa Abram in Marija Bremec, Trnje 46, obl.
+Silva in Anton Kapelj, Klenik 23, dar. sestra - Ofer

Zagorje 10,30 V čast vsem svetim za vse župljane - Ofer
Palčje

12h Za vse rajne Palčane - Molitve za rajne

Zagorje 14h Litanije vseh svetnikov in molitve za rajne
Trnje

Četrtek

17h +Anka in Jože Oberstar, Palčje 37, obl. Rož. venec.

15,15 Litanije vseh svetnikov in molitve za rajne
Ob avemariji rožni venec za rajne

Zagorje 17,30 Molitev vseh štirih delov rožnega venca za rajne
. 2.11. Sv.Pavel 8h Za vse +e duhovnike obeh župnij

Spomin
Juršče
vseh vernih rajnih Trnje

9h Po namenu sv. očeta
16h Za vse verne rajne

Zagorje 17,30 Rožni venec za duše v vicah
1. Petek

3.11. Klenik

16h +Stanislav in Frančiška Polh, Klenik 84, obletna

Sv.Viktorin Ptujski, šk

Zagorje 17,30 +Jakob in Pavla Morel, Drskovče 1/B, obletna
1. Sobota
4.11.
17h Spoved
Zagorje
Sv.Karel Borromejski
17,30 +Ivanka Rebec, Parje 9, obletna
8,30 Prvosobotna pobožnost - spoved
31. NEDELJA Trnje
9h +Katja in Ana Blažek, Trnje 31, obletna
MED LETOM Trnje
+Zvonko Rotar, Klenik 3, obletna
- ZAHVALNA
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
5.11.
Juršče 12h +Ludva Zadel, Juršče 84, 30. dan
Sv. Zaharija
in Elizabeta

- ROMANJE NA SV.GORO: odhod avtobusa bo z Juršč ob 12,45. Pobira v Palčju, v Zagorju, Parjah, Kleniku, v Pivki in Postojni. Mesta na avtobusu so vsa zasedena. Če kdo ne more na romanje, naj si dobi zamenjavo!
- VEROUKA zaradi praznikov in počitnic ni. Prihajajte pa k sv.maši zlasti ob nedeljah in na praznik Vseh svetih (ne le popoldan na pokopališče!) 1.11. in vernih
duš dan 2.11., da se z molitvijo in daritvijo spomnimo naših dragih pokojnih.
- PRAZNIK VSEH SVETIH je v sredo. Sv. maše so po nedeljskem redu (glej zgoraj). Vabim vse kristjane, da se ta dan ne udeležite samo molitev za rajne na pokopališču, ampak tudi sv. maše dopoldne, s katero se priporočamo vsem našim
bratom in sestram, ki so že v nebesih. Verujemo, da so med njimi že mnogi naši
sorodniki in prijatelji.

- OFER za cerkvene potrebe bo na praznik Vseh svetih v Trnju in Zagorju. Že
vnaprej se za vaš dar zahvaljujemo!
- MOLITVE ZA RAJNE NA POKOPALIŠČU bodo: v torek, 31.10. ob 15h na Šilentabru, v sredo, na praznik Vseh svetih: v Palčju po maši, pri Sv.Pavlu ob 14h
in v Trnju ob 15,15. Na obeh krajih se zberemo najprej v cerkvi, da počastimo
vse svetnike, ki so že v nebesih, in nato še molimo za rajne, ki so še v vicah v
cerkvi in na pokopališču, čemur sledi kropljenje grobov. Potrudimo se, da molimo
vsi skupaj glasno, saj s tem izražamo svojo vero v posmrtno življenje. Na Jurščah je molitev na pokopališču v četrtek po maši.
V četrtek je SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH. Kolikor nam je le mogoče, se
udeležimo tudi ta dan sv.maše za rajne, ki so še v kraju očiščevanja in potrebujejo našo pomoč.
- ODPUSTKI: Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek
za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v
vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo
nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo veroizpoved ter po namenu
sv. očeta (npr. očenaš). Če niso izpolnjeni vsi pogoji, je odpustek le delen.
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta ta teden. Vabim vas k zadostilnemu sv.obhajilu v
čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Ob tem se bomo z veseljem spominjali letošnjega obiska kapelice fatimske Marije in milosti, ki smo jih bili deležni. - Skušal
bom biti pol ure prej na razpolago za sv. spoved v Kleniku in Zagorju.
- OBHAJILO BOLNIKOV bo v petek dopoldne. Če še kdo od bolnih in onemoglih
želi, da ga pridem obhajat, naj sporoči!
- DELAVNIŠKE MAŠE: ker smo nocoj prešli na zimski (sončni) čas, je spremenjen urnik večernih maš – glej zgoraj!
- DANAŠNJA »DRUŽINA«, ki je dvojna (št. 44-45), je zelo bogata, še posebej
zadnje strani (33-40), ki pišejo o večnosti, v katero smo namenjeni in v kateri so
že naši sveti bratje in sestre. Piše tudi o pokopališču, ki je kraj življenja. Osrednje
strani so namenili Jezusovim relikvijam – svetim ostankom njegovega zemeljskega življenja. Pišejo tudi o življenju po (zemeljskem) življenju in pokopu zamolčanih
povojnih žrtev. Tisti, ki nimate Družine doma, si lahko vsebino ogledate in preberete na internetu, če vtipkate Tednik Družina.
- MARJANSKI KOLEDAR (cena 2,50 €) in DRUŽINSKA PRATIKA (5,50 €) sta
že na razpolago. Dobite ju v Trnju v zakristiji in v Zagorju v župnišču.
- SREČANJE OTROK, ki sodelujejo v Mavrično-katehetskih igrah, bo jutri, 30. oktobra, ob 16.00 v cerkvi v Trnju.
- VAJE ZA MINISTRANTE (trnjske župnije) pred praznikom Vseh svetih bodo
jutri, 30. oktobra, ob 16.30 v cerkvi v Trnju. Vabljeni vsi ministranti in tisti, ki bi se
radi pridružili ministrantom in ministrantkam.
Vsak dan sprejemamo – zavedno ali nezavedno – odločitve za ljudi, za stvari in za poti, ki so nam
pomembne. Pred odločitvijo je potrebno premisliti različne alternative. S tem je odločitev za nekoga
ali za nekaj obvezno tudi odločitev proti vsem drugim alternativam. Ljudem 21. stoletja se je pogosto težko dokončno odločiti in se tako posloviti od vseh ostalih alternativ. Nadvse radi bi si pustili
odprtih več poti. Tesaloničani so se, kot slišimo v današnjem drugem berilu, kljub velikim težavam
odločili za Jezusovo pot. Očitno je Pavlu tako zelo uspelo prepričati občestvo s svojimi besedami in
dejanji o življenjski poti s Kristusom, da jo je bilo pripravljeno sprejeti navkljub marsikaterim težavam. Očitno so bili njeni privrženci tako prepričljivi, da so bili s svojim načinom življenja in s svojo

vero vzor drugim ljudem. Tako prepričani in
prepričljivi glede določene odločitve smo lahko le,
če nam je jasno, da je ta odločitev bistvenega
pomena za naše življenje. Resnična in globoka
odločitev za Boga, ki smo jo sprejeli v upanju in
zaupanju, je odločitev za Boga, ki je življenje in
nam podarja življenje.

Kristjani svojo veroizpoved sklenemo z duhovnim pogledom v VEČNO ŽIVLJENJE. Vendar je prav vera v posmrtno življenje, ki naj bi bilo večno, danes precej
omajana. Verjetno to ne pomeni, da se danes ljudje preprosto sprijaznijo s smrtjo kot
izničenjem osebnega bivanja ali da ne bi
več hrepeneli onkraj vsega, kar so dosegli in
doživeli v tem življenju. Za človeka ostaja
še vedno bistveno njegovo transcendentno,
torej vse tosvetno presegajoče hrepenenje.
Verjetno pa so predstave o tem tako nepopolne, da si sodobni človek takšnega večnega življenja pač ne želi. Predstava, da bo na
drugem svetu vse povrnjeno, danes ni več
preprosto sprejemljiva. Kriza vere v posmrtno življenje se začne prav tukaj -– nihče
noče oditi s tega sveta, iz tega življenja. In
končno, to niti ni tako narobe, saj nam Kristus ni obljubil drugega življenja, novega v
vsakdanjem pomenu besede. Kristus nam je
oznanil, da se bo vrnil v to življenje in ga
spremenil, preoblikoval: napovedal je svoj
drugi prihod! In to je resnična novost, ki jo
prinaša krščanstvo. Nekaj te novosti že slutimo v evharistiji: kruh je najprej darovan, a
se vrne navidezno isti kruh, ki pa je spremenjen; po svojem bistvu je že večnost.
Po. M. Turnšku

SMEH JE POL ZDRAVJA

ŽELJE – »Niti ene najmanjše želje mi ne
izpolniš,« zavzdihne ona. – On nazaj: »Nisem vedel, da si imela kdaj kakšno najmanjšo željo.«
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/

5. november
bl. FRANČIŠKA D'AMBOISE

Rojena je bila okoli leta 1427 v grofovski
družini na severozahodu Francije. Oče jo je
komaj štiriletno obljubil v zakon Petru, sinu
Vojvoda Janeza V. iz Bretanije, s katerim se
je leta 1442 poročila in je kasneje postal tudi
bretanonski vojvoda. Pri svojih tridesetih letih je ostala vdova brez otrok. Oče in celo
francoski kralj Ludvik XI. sta jo zelo nagovarjala k novi poroki, toda sama se je bolj
usmerila v duhovno življenje. Najprej je
kratko dobo preživela v samostanu klaris.
Po srečanju z vrhovnim predstojnikom reda
karmeličanov Sorethom, se je navdušila za
njihovo duhovnost. Slednjemu je dala gmotna sredstva, da je lahko leta 1460 ustanovil
prvi samostan karmeličank v Franciji, v kraju
Bondon. Čez štiri leta je tudi sama oblekla
redovno obleko in prevzela ime Frančiška,
ponižna dekla Jezusa Kristusa. Leta 1476 je
ustanovila še drugi ženski karmeličanski
samostan v mestu Nantes, v katerem je 4.
novembra 1485 umrla.

Tviti papeža Frančiška
Izziv za krščanske pare: kako ostati skupaj, kako ljubiti
drug drugega v vsakem
trenutku in kako to početi
na način, da bo ljubezen
med vama vedno večja.

