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VSAK, KDOR SE POVIŠUJE, BO PONIŽAN,
IN KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN

Vsakdo išče svoje mesto v družbi ter se trudi, da bi ga
drugi cenili in spoštovali. Že otrok si ustvarja svoje okolje,
kjer se počuti sprejetega in uresničenega. Nismo številke,
ampak ljudje, živa bitja, ki niso zadovoljna le s tem, da so,
temveč želijo biti v središču, dobra do sebe in do drugih.
Naše življenjske sanje so v začetku zelo skromne, ko pa
dosežemo zastavljene cilje, se začno želje iz dneva v dan
večati in s tem se povečuje tudi človekov ponos in njegova
vrednost. Kar mimogrede si začnemo domišljati, da smo
nekaj več, da nam pripadajo posebne pravice, da nam mo»Kadar te kdo povabi na
rajo drugi služiti. Tako se začnemo poviševati nad druge
svatbo, ne sédaj na prvo meKo je bil Jezus v farizejevi hiši na obedu, je opazoval,
kako so si navzoči izbirali prve sedeže. Zbranim je povesto, ker je lahko povabljen
kdo, ki je imenitnejši od tebe, dal: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa
pa bo prišel tisti, ki je povabil
tebe in njega, in ti rekel: ›Daj bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: »Daj
prostor temu!‹ Takrat se boš prostor temu!« Takrat se boš začel v sramoti presedati na
zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje
začel v sramoti presedati
mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: »Prijatelj,
na zadnje mesto. Kadar si
pomakni se više!« Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so
povabljen, pojdi in sédi na
s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in
zadnje mesto, da ti reče tisti, kdor se ponižuje, bo povišan.«
ki te je povabil, ko pride:
Mislim, da ta dogodek ne potrebuje komentarja, ker
imamo vsi kakšno izkušnjo presedanja na nižje ali višje
›Prijatelj, pomakni se više!‹
mesto. In vendar opažamo, da mnogi niso sposobni spreTakrat boš počaščen vpričo
jeti svojega pravega položaja v družbi, ker se pogostokrat
vseh, ki so s teboj pri mizi;
srečujemo z dvema ekstremoma: eni se povišujejo, drugi
kajti vsak, kdor se povišuje,
pa ponižujejo. Malo pa je takih, ki so realisti in se izkažejo
bo ponižan, in kdor se
s svojo ponižnostjo. Glede ponižnosti pa je tako: povzpetponižuje, bo povišan.«
neži jo imajo za človekovo slabost, nesposobneži pa za
(Lk 14,8–11)
prisilo. Vendar nimajo prav ne eni ne drugi, kajti ponižnost
ni slabost in nekaj, kar je ničvredno, temveč krepost in odlika velikih ljudi, ki se zapišejo v zgodovino kot osebnosti, ki jih je vredno posnemati.
Kaj nas Jezus uči s svojim svarilom: »Vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo
povišan?« Predvsem eno: noben človek ni popoln, ker smo vsi krvavi pod kožo. Zato se je treba
sprejeti takšnega kot si: s svojimi napakami in s svojimi sposobnostmi. Tudi senčna stran naše
osebnosti je pomembna in jo je treba jemati resno, če hočemo, da bo naše življenje stabilno in
usklajeno na vseh področjih.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
22. NEDELJA
MED LETOM
- ANGELSKA
1.9.
Sv. Egidij (Tilen), opat

Ponedeljek

2.9.

Sv. Antonin, mučenec

Torek

3.9.

Sv.Gregor Veliki, pp.

Sreda

4.9.

Sv, Rozalija Siciljska

Četrtek

1. Sobota

Trnje

16h Za starejše in bolnike

Palčje

19h +Šajn in Bratož, Palčje 64

Klenik

19h +Joža Žele, Klenik 25, obletna
+Anica Žele, Klenik 53

Zagorje

7.9.

Sv. Marko Križevčan

23. NEDELJA
MED LETOM
8.9.
Marijino rojstvo

7h V dober namen
19h +Franc Sedmak, Juršče 29, 1. obletnica

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

6.9. Klenik

Sv. Zaharija, prerok

8,30 Češčenje SRT
9h +Miro Smrdelj, Trnje 94, zadušna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

5.9. Juršče

Sv. Mati Terezija, r.u.

1. Petek

Trnje
Trnje

18h +Francka in Slavka Bergoč, Klenik 52, obletna

Zagorje 19,30 +Frančiška in Maks Fatur in vsi +i Zagorje 21,oblet.
Zagorje 19,30 Za duhovne poklice
Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h +Franc in Frančiška Margon, Trnje 62

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h +Veronika Grželj, Juršče 60, osmina

- SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIKOV je danes ob 16. uri v Trnju. Maševal in
med sv. mašo bo delil sv. bolniško maziljenje msgr. Vinko Lapajne z Ubeljskega.
Pol ure pred mašo bo prilika za spoved. Spovedoval bo g. Jože Jakopič iz Slavine. Med sv. mašo boste lahko prejeli tudi bolniško maziljenje. Nanj se pripravimo
tudi z dobro spovedjo. Po maši ste vsi udeleženci povabljeni na druženje v Mežnarijo. – Te maše niso namenjene samo starejšim in bolnim. K njim ste vabljeni
tudi ostali župljani!
- KATEHETSKA NEDELJA bo letos na Mali Šmaren – Marijino rojstvo, 8.9.
Veroučenci prinesite k sv. maši svoje torbe s šolskimi in veroučnimi učbeniki in
zvezki za blagoslov. Še posebej bomo vsi prosili Sv. Duha za vodstvo in blagoslov v tem novem šolskem in veroučnem letu.
- VABILO NA PASTORALNI TEČAJ, ki bo za našo škofijo v torek, 3. septembra
2019, v Strunjanu v Pastoralnem domu Stella Maris. G. Matevž Mehle bo
predaval o birmski pastorali z naslovom: (P)ožgani – Kaj v mladih vzbudi priprava na birmo - kako mlade zadržati v Cerkvi tudi po birmi.
Drugi del letošnjega tečaja, ki ga bo predstavil g. Aleš Čerin, nosi naslov: Boter
– najpomembnejši lik v življenju mladostnika(?). Skušal bo osvetliti vlogo botra in staršev pri birmi in po birmi.
Vabljeni smo ne samo duhovniki, ampak tudi katehisti in drugi pastoralni delavci.
- TA TEDEN ZAČNEMO VEROUK s sv.spovedjo po naslednjem sporedu:
V TRNJU bo spoved v sredo: 4. razred se zberejo v cerkvi ob 16h. Istočasno se
ostali od 5. do 9. razreda zberejo v veroučni sobi in se pripravijo tam na spoved.
V ZAGORJU bo spoved v petek: ob 15,30 za 4. razred, ostali naj pridejo ob 16,30.

Za otroke od 1. do 3. razreda ta teden še ne bodo imeli verouka.
Urnik verouka je naslednji:
Trnje
Zagorje
1. razred
četrtek ob 16h
1. razred
ponedeljek ob 15h
4. razred
torek ob 16h
2. razred
torek ob 15h
5. razred
ponedeljek ob 16h
3. razred
ponedeljek ob 16h
6. razred
sreda 16h
4. razred
petek ob16,30
7. razred
sreda 17h
5. in 6. razred
sreda ob 15h
8. razred
ponedeljek 17h
7., 8. in 9. razred
četrtek ob 17h
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta ta teden. Lepo vabim k zadostilnemu sv. obhajilu,
še posebej veroučence! V Zagorju bomo v soboto obhajali prvosobotno pobožnost na fatimski način.
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Sporočite, če še kdo
želi, da ga pridem obhajat!
- MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE vas vabi na prireditev ob začetku »Izrednega misijonskega meseca oktobra 2019«, ki bo potekala v soboto, 7.septembra
2019, na Svetih Višarjah.
- ob 10:00 bo sv. maša v cerkvi Višarske Matere Božje (vodi škof msgr. Metod Pirih s somaševanjem misijonarjev).
- od 11:00 do 12:00 predavanji dr. Janeza Juhanta (o Lambertu Ehrlichu) in g.
Jožeta Kopeiniga (Misijonska pomlad).
- od 12:00 druženje in malica iz popotne torbe.
V kolikor se prireditve ne boste udeležili z lastnim prevoznim sredstvom, se lahko
priključite organiziranemu avtobusnemu prevozu. Lepo in prav bi bilo, da bi šel
kakšen avtobus iz naše škofije. Mogoče bi se (v kolikor bi se šlo čez Gorenjsko)
povezali še z animatorjem za ljubljansko nadškofijo in bi pobrali ljudi tudi v Ljubljani (npr. pri Dolgem mostu).
Prijave sprejema Misijonsko središče Slovenije na telefon 01/300 59 50 ali na
missio@rkc.si.
- POKOPALIŠČE je ne le za nas kristjane, ampak tudi za vse kultivirane ljudi,
svet kraj, kjer naši pokojni čakajo na vstajenje teles. Zato se na pokopališčih obnašamo spoštljivo, ne vodimo nanje živali, ne hodimo po grobovih – tudi otroci ne!
– ne prinašamo in ne odnašamo na tuje grobove cvetja, sveč ali drugih predmetov, še manj kvarimo ali uničujemo spomenike, kar je vandalizem. Spoštujmo
»božjo njivo«, počivališče naših rajnih!
- DEŽNIK je nekdo pozabil na avtobusu, ko smo bili na romanju. Dobi ga pri meni.

PONIŽNOST V PRIZNANJU RESNICE
Božja beseda prinaša pouk o ponižnosti, o kreposti, v kateri mnogi današnji
ljudje le težko vidijo vrednoto. Občutijo
jo prej kot življenjski slog zlomljenih ljudi in kot »suženjsko moralo«, kakor se je
izrazil filozof F. Nietzsche.

Prava evangeljska ponižnost od nas ne
zahteva, da bi skrivali svoje sposobnosti
in odlike, še manj, da bi svoje talente zanemarjali. Ne nasprotuje pravi zavesti
lastne vrednosti. Zahteva le, da priznam
svoje temeljno odvisnost in obdarjenost

od Boga, svoje meje in slabosti.
Najlepše se je Božja ponižnost razodela v
Jezusu. Sam sebe je ponižal in postal pokoren vse do smrti na križu. Kot Učenik in
Gospod je učencem umil noge in bil med
njimi kakor tisti, ki streže. Prava evangeljska ponižnost je sklanjanje k sočloveku v
služenju.
Ta duh ponižnega služenja tudi po krivdi
kristjanov še ni prežel medčloveških odnosov. Komolčarstvo zastruplja te odnose na
delovnih mestih. Zaradi pomanjkanja ponižnosti trpijo zakoni. Napuh, trma in
vztrajanje pri svojem so smrtni sovražniki
ljubezni. Ponižnost pa je kot sončna toplota, ki tali cele ledene gore zamer in jeze.
Ponižnost rešuje mnoge zakone. Še več:
zakon nastane iz ponižnosti. Vzljubiti človeka je dejanje velike ponižnosti. Stopiti
moraš iz sebe in se približati drugemu kot
berač. Z vsem svojim ravnanjem govoriš
ljubljenemu človeku: daj mi sam sebe, potrebujem te, sam si ne zadoščam. Tako človek s slehernim vlaknom svojega bitja priznava, da si sam ne zadošča. Šele z dajanjem in sprejemanjem pravzaprav postane
celota.
Po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah

Danes nas Gospod v Božji besedi vabi, da
razmislimo o svoji ponižnosti. Čim bolj bomo
ponižni pred Gospodom in se ne bomo povzdigovali nad ljudi, večjo milost nam bo izkazal Bog.
Vedno nam to ne bo uspelo, vendar še
vedno je priložnost, da ga prosimo za odpuščanje vsega, kar smo storili v napuhu in
premočni želji po materialnih dobrinah, ter se
mu priporočimo za blagoslov pri našem trudu, da postajamo iz dneva v dan boljši.

7. september
REGINA
Devica in mučenca Regina je bila doma iz
Francije, natančneje iz Burgundije. O njej je
znano zelo malo. Njeno življenje in njeno
mučeništvo sta obdani z legendami. Zelo
verjetno je, da je darovala svoje življenje za
Kristusa okoli leta 300 v mestu Alise v sedanji Franciji, tedanji Galiji. Z najrazličnejšimi mukami so jo hoteli oblastniki pripraviti
do tega, da bi zatajila svojo vero, toda Regina je junaško vztrajala, zato je bila obsojena na smrt z obglavljenjem. Leta 864 so
njene relikvije prenesli v mesto Flavignysur-Ozerain. Sicer pa legenda pripoveduje,
da bi je bila Regina hčerka uglednega moža
iz Burgundije, ki pa je bil zakrknjen pogan.
Mati je ob njenem rojstvu umrla, zato je oče
deklici poiskal dojiljo, ki je živela na podeželju in je bila goreča kristjanka. Deklico je dala krstiti in pripovedovala ji je o Jezusu in o
številnih junaških mučencih, ki so umrli iz
ljubezni do njega. Ko je oče prišel po svojo
hčerko, je bil silno ponosen, kajti razcvetela
se je v pravo lepotico. Oče jo je želel predati
v zakon z visokim rimskih uradnikom, a se
ni želela odpovedati krščanski veri. Zaprli so
jo in jo mučili. Ker se tudi s tem ni odpovedala svoji trdni veri, jo je dal rimski uradnik
obglaviti.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Po: Uvodi pri nedeljskih sv. mašah – leto C
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.ztz.rkc.si

»Kolikokrat sem ti že rekel,
da se z žogo ne igraj v hiši.«

