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HČI, TVOJA VERA TE JE REŠILA
Kje iščemo rešitev, ko pridejo zdravstvene težave,
skrhani odnosi v družini, problemi z otroki, izguba službe, depresija. Vedno se obrnemo na primerno agencijo, ki nam obljublja, da bo naše težave rešila proti primernemu plačilu. Zato agencije, ki obljubljajo lepšo prihodnost, rastejo kot gobe po dežju. Koliko denarja potrošimo za kozmetiko in kakšne druge preparate, ki obljubljajo, da nas bodo za nekaj let pomladili. Rešitev vidimo v stvareh, ki nimajo nobene povezave z resničnim
Ko so prišli pred predstojnikovo življenjem in so zato tudi uspehi teh preparatov minihišo, je videl vrvež in ljudi,
malni. Notranji nered in duhovno praznino ne more zaki so jokali in zelo žalovali.
polniti še tako draga kozmetika, kajti z njo lahko le
majhno popravimo zdravo osnovo. Osebe, ki so del naVstopil je in jim rekel:
šega življenja, so še vedno najzanesljivejšo sredstvo,
»Kaj se razburjate in jokate?
da bomo pravilno in hitreje okrevali. To je čutila tudi žeDeklica ni umrla, ampak spi.«
na, ki se je v množici pririnila pred Jezusa. Sama pri
In posmehovali so se mu.
sebi si je mislila: "Tudi če se dotaknem njegove obleke,
On pa je vse odslovil in vzel
bom rešena!« Imela je močno vero, da bo Jezus odpras seboj očeta in mater deklice
vil njeno bolezen. Jezus je opazil njeno vero, zato ji je
ter tiste, ki so bili z njim,
rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila.«
in stopil tja, kjer je bila deklica.
Markova pripoved nam razkriva proces, ki je navzoč
Deklico je prijel za roko
pri slehernem spreobrnjenju: imeti moraš vero v Jezusa,
in ji rekel: »Talíta kum,«
da dobiš moč, ki te lahko ozdravi. Nato se moraš Jezusu približati in biti že prepričan, da se bo to, v kar verukar v prevodu pomeni:
ješ, tudi zgodilo. Po spreobrnjenju sledi soočenje, ko se
»Deklica, rečem ti, vstani!«
zagledaš v Jezusov pogled in počakaš na blagoslov, ki
(Mr 5,27–29.38–41)
te bo spremljal na tvoji življenjski poti.
Prvi korak predstavlja vera, takšna, ki jo v danem trenutku premoreš. Eni lahko naredijo daljši korak, drugi se lahko premaknejo le za kakšen centimeter. Tudi minimalni napor v smeri iskanja rešitve Bog opazi in se razveseli. Toda treba je vztrajati in ne odnehati, ker spreobrnjenje ni enkratno
dejanje, ampak dolg proces. Največja težava je, ker bi radi takoj videli uspehe naših prizadevanj,
teh pa kar nekaj časa ni. Zato mnogi obupajo že na začetku. Škoda. Jezus je rekel: »Prosite in se
vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo!« Ni rekel: »Prosi, išči, potrkaj!« Ni dovolj enkratno dejanje, ampak nenehno ponavljanje, vsakodnevna vaja, da nam ponavljanje postane
rutina. Ob takšnih vsakodnevnih naporih pa je treba biti pozoren na drobne blagoslove, ki prihajajo
vsak dan, a jih lahko opazimo le takrat, ko smo dovolj pozorni in hvaležni za majhne uspehe. Zato
Jezus tudi nam namenja enak odgovor kot ga je dal ženi: »Sin, hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v
miru!«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
13. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
1.7. Trnje
Sv.Estera, svetopis.ž.
Aron, svetop. očak

Ponedeljek

7,30 Po namenu, Palčje 58
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 100, dar. Kalister, Knežak
Po namenu, Trnje 67

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

2.7. Palčje

20h V dober namen

Ptujskogorska M.B

Torek

3.7. Klenik

20h Po namenu, Selce, dar. Klenik
Po namenu, Klenik 23
4.7. Zagorje 20h Po namenu, Zagorje 124,

Sv. Tomaž, apostol

Sreda
Sv. Urh, škof

Četrtek

5.7. Juršče

Sv.Ciril in Metod,

1. Petek

6.7. Trnje

Sv.Marija Goretti,d.m.

1. Sobota

7.7.

Sv. Vilibald, škof

18,30 Po namenu,Trnje 100, dar. Meri

Zagorje 20h Po namenu Zagorje 87, 1. obletnica
19h Spoved
Zagorje 20h Po namenu, Zagorje 59, obletna
Po namenu, dar. Angelca in Alenka

14. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
8.7. Trnje

Sv.Kilijan, škof, muč.

19h Po namenu, Juršče 44

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

7,30 Po namenu, Juršče 25
8,30 Spoved in češčenje SRT
9h Po namenu, Postojna, osmina

Zagorje 16h ZLATA MAŠA g.Rudija Štavar – somaševanje,
ki ga vodi upokjeni naškof dr.Anton Stres
Za vse župljane obeh župnij (župnik)

- NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU je danes. Če je kateri med nami, ga prisrčno pozdravljamo. - Radi se spominjajmo vseh naših rojakov, ki so razkropljeni
po raznih krajih sveta, da bi ostali povezani z domovino in trdni v veri. - Tisti, ki
imate sorodnike v tujini, pa ohranjajte stike z njimi z vsemi možnimi sredstvi in
načini, ki jih imamo danes na razpolago.
- NOVA MAŠA g. BLAŽA KERNELA, ki je bil posvečen v koprski skupaj z g. Andrejem Penkom in g. Gašperjem Naglostom v petek, na praznik sv.Petra in Pavla,
bo danes popoldne ob 16h. Kdor more, je lepo vabljen, da se je udeleži. Včasih
je veljal pregovor, da se splača ponosit ene podplate čevljev, da se lahko udeleži
nove maše. Nam jih ne bo treba toliko iztrošiti, smo bližje.
- 111. OBLETNICA POSVETITVE CERKVE SV.TROJICE v Trnju bo v soboto,
7.7.2018. Z ato bo prihodnja nedelja v Trnju »žegnanjska«. Bogu se bomo zahvalili, da biva v tej Njemu posvečeni hiši, ki je tudi naš skupni dom, kjer se na poseben način srečujemo z Njim in našimi brati in sestrami po veri. Lepo vabljeni!
- ZLATA MAŠA g.Rudija ŠTAVARJA bo prihodnjo nedeljo, 8.7. ob 16h v ZAGORJU. Somaševanje bo vodil in mu pridigal njegov redovni sobrat in tudi letošnji zlatomašnik, upokojeni naškof g. dr. Anton Stres. Pridružil se mu bo še en
letošnji zlatomašnik in redovni sobrat ter misijonar g. Rok Gajšek.
Na koncu sv. maše boste lahko pozdravili zlatomašnika in mu čestitali. Takrat

bo tudi ofer za njegove potrebe. Po končani slovesnosti v cerkvi bo pogostitev za
vse udeležence zlate maše pod šotorom ob Gasilskem domu.
Na izredni seji ŽPS 11.6. smo se dogovorili za sodelovanje pri pripravi tega
slavja. Moški bodo poskrbeli za zunanjo okrasitev (mlaje…) in postavitev šotora
ter nekatere vloge pri maši. Vse ženske v župniji lepo prosimo za pomoč pri
pletenju kit. Prav tako prosimo gospodinje za pripravo peciva, ki ga pred mašo na
postrežnih krožnikih prinesite v Gasilski dom.
Veselimo se lepega župnijskega praznovanja in prav vsem župljanom se že
vnaprej zahvaljujemo za pomoč in darove.
- NAŠA DEKANIJA je letos blagoslovljena z dvema novomašnikoma. Drugi
novomašnik, g. ANDREJ PENKO, bo obhajal novo mašo prihodnjo nedeljo, 8.6.
ob 10h na UBELJSKEM. Tudi tja ste vabljeni k udeležbi, kdor more.
Kdaj bo v naši dekaniji spet taka priložnost, ve samo Bog. Molimo v ta namen!
Tudi vse novomašne in zlatomašne slovesnosti imajo namen, da bi v katerem
izmed mladih, ki jih Bog kliče v duhovni poklic, spodbudile odločitev, da se mu
odzovejo. O letošnjih novomašnikih si lahko več preberete v zadnji Družini, tudi
na spletu.
- PRVI PETEK IN SOBOTA bosta v tem tednu. Lepo vabljeni k spovedi in obhajilu v zadoščenje Jezusovemu in Marijinemu Srcu. K spovedi vabim posebej šolarje
v Trnju v petek, 6.7. ob 17,30 do maše, v Zagorju pa v petek pred mašo in v soboto od 19h do maše. Tako se boste pripravili tudi na nedeljsko slovesnost. K
spovedi vabljeni tudi odrasli! Urnik sv.maš glej zgoraj!
- OBHAJILO BOLNIKOV IN OSTARELIH bo v petek dopoldne. Če še kdo želi,
da ga pridem obhajat, naj sporoči!
- BISERNO MAŠO (60-letnico mašništva) obhaja prihodnjo nedeljo, 8.7. ob 10h v
koprski stolnici tudi g. msgr. FRANC BOLE, ustanovitelj in dolgoletni urednik revije OGNJIŠČE in ustanovitelj ter direktor RADIA OGNJIŠČE. Z vsem tem je veliko
naredil za vso Slovenijo, še posebej za mlade. Zato se ga na ta dan še posebej
spomnimo v molitvi, da bi še kaj dobrega dodal svojemu bogatemu življenju!
- PEŠ ROMANJE NA SV.VIŠARJE bo v soboto, 14.7. V primeru slabega vremena, se prenese na naslednjo soboto, 21.7. Prijavite se čim prej, zaradi naročila
avtobusa.
- PRAZNIKA v tem tednu sta dva: v torek goduje sv.TOMAŽ, apostol, ki ga
imenujemo tudi »Neverni Tomaž«, v četrtek pa je god dveh slovanskih apostolov
in sozavetnikov Evrope: sv. brata CIRIL IN METOD.
- MŽ KARITAS Trnja in Zagorja je pred dvema tednoma nakazala 400,00 € za
pomoč v Črnomlju. Denar je iz darov, ki smo jih dobili med letom. Hvala vsem darovalcem! Naj vam Bog obilno povrne!
- NABIRKA ZA BELO KRAJNO: preteklo nedeljo ste darovali v ta namen v Trnju
skupaj 133,20 €, v Zagorju pa 188,30 €. Skupaj torej 321,50 €. Bog vam povrni in
vas obvaruje, da ne bi bili nikdar potrebni take pomoči!

»TALITA KUM«
Jezus nam hoče z današnjim evangelijem
ponovno sporočiti, da je on gospodar in izvor življenja. Pripoveduje o dveh čudežih,
ki se med seboj dopolnjujeta. Gre za obuditev življenja Jairovi hčeri in za ozdravljenje

žene, ki je trpela zaradi krvotoka.
Brž ko se je »šef« sinagoge Jair predstavil in lepo prosil, da bi njegova hči ozdravela, je Jezus pristal na to, da gre z njim. Kraj,
kjer so se nahajali, je bilo gotovo zelo

težko zapustiti. »Mnogo ljudi ga je obdajalo
in stiskalo!« Med to množico pa se je nahajala tudi ženska, ki je bila videti nekam izgubljena. Imela je kronično bolezen in zdravniki
je niso bili zmožni pozdraviti. Prizadevala si
je, da bi se dotaknila roba njegove obleke, in
si dopovedovala: »Ozdravela bom!« Krvavitev se ji je res takoj ustavila, kakor hitro ji je
v tisti zmedi uspelo preriniti se do Jezusa.
Poleg tega čudeža je Jezus k življenju obudil
še mlado deklico, kljub temu da so prišli
ljudje jemat pogum očetu Jairu, češ da je
bolno dekletce medtem že umrlo.
Oba čudeža vračata življenje. Pri tem se lahko spomnimo, da ima vse tisto, kar se tiče
krvi, za Izraelce zelo jedrnat in verski pomen.
Kri jim je vedno sedež življenja in simbol
življenja. Vse, kar se tiče življenja, je v tesni
zvezi z Bogom, ki je edini gospodar življenja.
S tem postopoma odkrivamo, da sta ti dve
ozdravljenji, čeprav sta na videz tako različni, v resnici zelo sorodni. Prvo omogoča ponovno odkrijte življenja, o katerem bi zaradi
nenehne krvavitve utegnili misliti, da se izteka. Drugo ozdravljenje pa ponovno vzpostavi
dihanje pri otroku, ki je že prenehal dihati.
Dejstvo je, da sta Jair in žena s krvotokom
prežeta z enakim prepričanjem: Jezus in edino on sam je sposoben zdraviti. Po tem prepričanju jima je bil dan ves pogum, s katerim
sta dosegla celo prejem življenjske moči.
Imamo tudi mi ta pogum, ki omogoča, da
»vstanemo v življenje« in ga resnično živimo?
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

4. julij
URH
V vrsti svetnikov Katoliške cerkve je sveti
Urh znamenit po tem, ker je bil prvi svetnik,
ki je čast oltarja dosegel po rednem postopku, kakor je v veljavi še danes. Poprej so
razglaševanje umrlih odličnih kristjanov za
blažene in svetnike opravljali škofje sami za
določeno pokrajino ali državo. Urha je za
svetnika razglasil papež Janez XV. leta 993,
dvajset let po njegovi smrti.
Rodil se je leta 890 na Bavarskem. Dali
so mu ime Udalrik, kar pomeni ‘bogat dedič’. Starši so skorajda obupali nad njim, ker
je bil zelo slaboten otrok. Neki duhovnik je
materi svetoval, naj ga prepusti zraku in
soncu, ki sta najboljši Božji zdravili. In res
se je fantek kaj kmalu okrepil. »Bog ga je
ozdravil, ker ga hoče imeti zase,« so mislili
starši. Poslali so ga v benediktinski samostan Sankt Gallen v Švici, kjer je bil deležen
temeljite vzgoje in izobrazbe ter posvečen v
duhovnika. Leta 923 je bil izbran in posvečen za škofa v Augsburgu. Škofijo je modro
vodil polnih petdeset let. Bil je tudi svetni
knez, vendar je znal obojno službo lepo
usklajevati. Znano je, da je dal, ko je čutil,
da se mu bliža smrt, po tleh posuti pepel v
obliki križa, legel tja in med petjem litanij izdihnil svojo dušo 4. julija 973. Pokopal ga je
sveti Volbenk, škof v Regensburgu, ki ga je
bil sveti Urh posvetil v duhovnika.

Tviti papeža Frančiška
»Jaz sem prišel, da bi imeli
življenje in ga imeli v obilju,« pravi Jezus. Tu najdemo pravo bogastvo, ne v
materialnih
SMEH JE POLstvareh.
ZDRAVJA
Župnijska
Oznanila ŠOLE
izdajata župniji
Trnje, ob
OB
KONCU
– Zagorje
Tine inpride
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
zaključku
šole domov
ves razposaPivka, Tel. 05/75-75-254
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jen in pravi:
»Očka, letos si imel pa
srečo.« – »Zakaj pa?« sprašuje oče.
– »Jeseni ti ne bo potrebno kupovati
novih učbenikov za višji razred.«

