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KAR PA ZADEVA PRIHOD NAŠEGA GOSPODA,
VAS PROSIMO, DA SE NE DASTE TAKOJ ZBEGATI

Poslednji časi. Napovedujejo jih različne sekte, vsaka s svojim
datumom in razlago. Koliko je bilo že teh napovedi, a se nobena
ni uresničila. Prelom tisočletja je že davno za nami, a še nismo
dojeli, da je vsak datum brezpredmetno ugibanje, ker je poslednji čas skrivnost, za vedno skrita pri Bogu. Zato se ne smemo
čuditi, da je bil glede Jezusovega ponovnega prihoda zbegan
tudi apostol Pavel in je živel v nekem lažnem prepričanju, da ga
bo sam doživel. Ker se to ni zgodilo, je bil v drugem pismu Tesaloničanom bolj previden: "Kar pa zadeva prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa in našo združitev z njim, vas prosimo, bratje,
Ko je Jezus
da se ne daste takoj zbegati in vznemiriti ne od kake prerokbe
prišel na ono mesto,
ne od govorice ne od kakega domnevno našega pisma, češ da
je pogledal gor in mu rekel: je Gospodov dan pred vrati."
Kako naj razumemo ta Pavlov stavek? Ne govori nam o datu»Zahej, stopi hitro dol;
mu,
tudi sama napoved poslednjega dne ni natančno razložena, a
zakaj danes moram
hkrati je prepričan, da je treba biti pripravljen, ker se lahko zgodi
ostati v tvoji hiši.«
vsak hip. Vedno bolj se zavedamo, da smo v prehodnem stanju
In stopil je hitro dol
med "že" in "še ne", v pričakovanju popolnega življenja, ki bo večin ga z veseljem sprejel.
no trajalo. Tega našega hrepenenja ne sme zmanjšati nobena
Ko so to videli,
splošna katastrofa, ali osebne težave, ki se zdijo mnogim nerešljive. Ne. Poslednji dan ne bo katastrofa, ampak gledanje Boga iz
so vsi godrnjali:
oči v oči in nepopisno veselje, da smo na cilju. Osebna zmeda je
»Ustavil se je
vedno priložnost, da se še bolj oklenemo svoje vere, osredotočimo
pri grešnem človeku.«
svoj pogled na bistveno in ponovno obnovimo gorečnost do Boga,
(Lk 19,5–7)
našega odrešenika. Vsaka stiska je dovolj jasen znak, da se je
treba zbuditi in z novo energijo zakorakati v pravo smer.
Kaj torej lahko trdimo o poslednjem dnevu? Vsekakor bo prišel, kajti naš cilj ni večno življenje na zemlji, ampak v nebesih, kjer bomo Boga gledali iz oči v oči. Zato je sedanja stiska izziv, da se pripravimo na
večnost z zavihanimi rokami. Večno življenje je sicer dar, ki ga je Jezus zaslužil s svojo smrtjo na križu,
ko nas je odkupil, nas rešil Adamovega greha in nam tako na stežaj odprl vrata v prihodnost. Vendar
nam ni nič vsiljeno, zato si nebesa ni mogoče zagotoviti s prekrižanimi rokami, brez prizadevanja in
jasnega načrta, kako si bomo zagotovili večno življenje. Vsekakor se vsi zavedamo, da osebno prizadevanje ni dovolj, ker gre za cilj, ki presega naše sposobnosti. Pomaga nam lahko samo vera v Jezusa Kristusa, ki je prišel k nam kot odrešenik. Na to vero se je Pavel vedno skliceval, kajti po svojem spreobrnjenju je spoznal, da nas ne morejo rešiti naša dela, ki so vedno nepopolna, ampak novi Adam, ki je popoln človek in hkrati Bog. Ko si pridobimo to izkušnjo, se naše življenje popolnoma spremeni. Šele tedaj
začutimo, da je v pravem pomenu besede uspešen le tisti, ki se zaveda, da je ustvarjen po Božji podobi
in sličnosti, da je v njem nekaj božjega, kar ga dviga nad sleherno drugo ustvarjeno bitje. Zato se oklepajmo Kristusa in nebesa ne bomo zgrešili.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
31. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +i Kristan, Trnje 71
MED LETOM
+Janez in Marija Penko in +i starši Abram, Trnje 37
- ŽEGNANJSKA
30.10. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
13h Odhod avtobusa iz Zagorja
Sv.Marcel, mučenec

Zagorje 15h Rožni venec
Ponedeljek 31.10. Šilentab. 15h Za vse +e Ratovce, Rat. Brdo 12 – Molitve za rajne
Sv.Alfonz Rodriguez Zagorje 17,30 Rožni venec
Trnje

VSI SVETI
Torek

1.11.

9h +Jožefa Abram in Marija Bremec, Trnje 46, obl.
+Ana Blažek, Trnje 31, obletna
- Ofer

Zagorje 10,30 V čast Vsem svetim za vse župljane obeh župnij - Ofer
Palčje

12h Za vse +e vaščane - Molitve za +e in kropljenje grobov

Sv.Pavel 14h Lit.Vseh svetn., mol.za rajne, kropljenje grobov
Trnje

15,15 Lit.Vseh svetn., mol.za rajne, kropljenje grobov
– Ob Avemariji rožni venec za rajne

Zagorje 17,30 Vsi štirje deli rožnega venca za rajne
2.11. Sv.Pavel 8h Za vse verne rajne

Sreda

SPOMIN
Juršče
9h Po namenu sv. očeta – Molitev in kropljenje grobov
VSEH VERNIH RAJNIH Trnje
16h Za vse +e duhovnike obeh župnij
sv. Malahija, škof
Zagorje 17,30 Rožni venec za duše v vicah

Četrtek

3.11. Zagorje 17,30 +i Vadnjal, Zagorje 89

Sv. Just, mučenec

1. Petek

Večernice za rajne duhovnike

4.11. Klenik

16h +Tone Kernel, Klenik 11, 30. dan

Sv. Karl Boromejski

Zagorje 17,30 +Ivanka Rebec, Parje 9, obletna
1. Sobota
5.11. Zagorje 17,30 +i Fatur, Drskovče 1, obletna, dar. Slavina,
Sv.Zaharija in Elizab.
+i Vadnjal, Zagorje 18, obletna
32. NEDELJA
MED LETOM
- ZAHVALNA
6.11.
Sv. Lenart, opat

Klenik

9h SHOD: V čast sv.Lenartu za sosesko Klenik - ofer

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje
Klenik

12h +Franc in Ivana Česnik, Palčje 71, obletna
15h Pete litanije Matere Božje in blagoslov

Zagorje 16h Krst (Zagorje 8)

- ODHOD ROMARJEV na Brezje bo ob 13h z Juršč. Avtobus pobira še v Palčju,
Zagorju, Drskovčah, Kleniku in Trnju. – Na avtobusu je še nekaj prostih mest, da
se lahko še nekateri pridružite.
- PRAZNIK VSEH SVETIH je v torek. 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.
V Trnju in Zagorju bo med mašo ofer za cerkvene potrebe.
- MOLITVE ZA RAJNE NA POKOPALIŠČU bodo: jutri, 31.10. ob 15h na Šilentabru, v torek, 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 sredo po maši.
V sredo 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.
- 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 kipa fatimske Marije romarice 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!
- 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).
- ZAHVALNA NEDELJA je 6. novembra. Prav je, da pokažemo svojo hvaležnost
Bogu, za vse kar dobrega prejemamo – ne samo za poljske pridelke, ampak tudi
za službo (ali pokojnino), ki jo imamo, da se lahko preživljamo. - Miloščina te nedelje ( v Trnju - zaradi shoda v Kleniku - naslednjo nedeljo) gre za duhovniški
dom, ki se gradi v Šempetru. Ta gradnja je ocenjena na 986.000.- €. Zbranih je že
nekaj več kot polovica sredstev iz različnih virov: prodaje prejšnjega duhovniškega doma, iz zapuščin nekaterih duhovnikov in že prejetih darov lepega števila duhovnikov. Zato g. škof Jurij tudi vas vernike prosi za uvidevno pomoč pri tem zahtevnem projektu, ki že nastaja.
- VEROUKA ta teden ne bo, vabim pa vse šolarje k nedeljskim in prazničnim
mašam.
- OTROŠKI CERKVENI ZBOR VABI nove pevke in pevce na zabavne pevske
vaje, ki bodo v soboto 5.11.2016 ob 16 uri v župnišču.
- MEDŽUPNIJSKA KARITAS TRNJA IN ZAGORJA se zahvaljuje vsem darovalcem poljskih pridelkov in druge hrane iz Trnja, Klenika, Zagorja, Drskovč in Parji!
Bog vam bogato povrni!
- ZAHVALA tudi vsem, ki ste ta teden darovali za bero! Naj vam Gospod, ki se ne
da prekositi v dobroti, povrne z duhovnimi in materialnimi darovi!
- DRUŽINSKA PRATIKA (5,50 €) in MARIJANSKI KOLEDAR (2,50 €) za leto
2015 sta že na razpolago.

KAJ DELAJO GREŠNIKI V CERKVI?
V današnjem evangeliju farizeji obtožujejo
Jezusa, ker se je ustavil pri Zaheju. Godrnjali so: »Ustavil se je pri grešnem človeku«
Navzočnost grešnikov v Cerkvi je bila in
je za ljudi vzrok pohujšanja. Toda napake

opažamo povsod: v družinah in organizacijah, tudi v Cerkvi. Ob napakah in grešnosti običajno srečamo nasprotni stališči.
Ko ljudje slišijo, da je neki človek zagrešil
kaj težkega, govorijo: »Takih ljudi ne bi

smeli trpeti v Cerkvi, morali bi jih izbrisati iz krstne knjige!« Ko pa, nasprotno, slišijo,
da nekdo ne sme prejemati zakramentov,
protestirajo: »Pa saj ne živimo v srednjem
veku!« Čeprav odrekanje prejemanja zakramentov pomeni resen klic k spreobrnjenju, povabilo, naj se vrnejo k popolni edinosti s Cerkvijo, ali kakor pravi današnje prvo
berilo: »Opominjaš jih, v čem so grešili, in
opominjaš, naj se odvrnejo od hudobije in
verujejo vate, Gospod« (Mdr 12,2).
Nihče ni brez napak. A zakaj javnost motijo
prav napake v Cerkvi? Zdi se mi, da ljudje
velikokrat kažejo na napake članov Cerkve,
da bi »opravičili« svoje, nekako v slogu:
»Če oni grešijo, potem se ni več treba držati
zapovedi!« Verniki nismo brez napak, zato
Cerkev primerjamo z zdraviliščem, kamor
se zatekajo bolniki, ki bi radi prav z bivanjem v zdravilišču ohranili zdravje. Kaj pa
napake duhovnikov? Žal tudi mi nismo brez
njih. Na neki način bi duhovnika lahko primerjali z bančnim uslužbencem, ki ne daje
od svojega, ampak posreduje tuje bogastvo.
Tudi duhovnik ne daje od svojega, ampak
posreduje od Božjega bogastva. Saj lahko
celo bolni zdravnik zdravi bolnika!
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

O, Gospod, nauči nas, da bomo verovali v
Božjo previdnost in se ne bomo zanašali na
našo človeško lakomnost. Lakomnost še nikoli ni nikogar osrečila. Daj, da se bomo izročili v tvoje roke in postali orodje tvoje volje.
Blagoslovi denar, ki se na svetu uporablja,
tako da bodo lačni mogli biti nasičeni, tisti, ki
so brez obleke, oblečeni, da bodo ubogi
prižeti k srcu, bolni pa deležni zdravljenja.
Gospoda, daj nam svojega Svetega Duha, da
bomo v veri, ki nam jo ti naklanjaš, mi vsi
jasno začutili, da smo zate najdragocenejši!
Po: Mati Terezija

SMEH JE POL ZDRAVJA
OČE – Akviziter: »Dober dan, fantek, ali je
oče doma?« – »Ni ga.« – »Kje pa je?« –
»Ne vem, ga grem vprašat!«

1. november
VSI SVETI

Praznik nas spominja vseh tistih, ki so živeli
in umrli pred nami. Ker so živeli tako, kot je
Bog od njih pričakoval, so sedaj v nebesih
in tam za nas prosijo Boga, da bi tudi mi
znali stopati po pravi poti, ki vodi k njemu.
Jezus pripravlja dom za nas. Tam bo on z
Bogom Očetom in s Svetim Duhom. Vsi, ki
so ga od začetka časov ljubili in mu služili,
bodo tam.
Tistim torej, ki ljubijo Jezusa in zaupajo
vanj, se ni treba bati smrti. Ko bo naše telo
umrlo, kot nekega dne gotovo bo, bo pravi
jaz – naš duh, naša duša, naša osebnost,
odšel, da bi bival z Jezusom. Tako bo, kot bi
šli spat, in zbudili se bomo ter ga gledali in
večno živeli z njim.

Tviti papeža Frančiška
V našem življenju ni nobenega križa, ne velikega ne
majhnega, ki ga Gospod ne
bi nosil skupaj z nami.
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