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NE PROSIM SAMO ZA TE, AMPAK TUDI ZA TISTE,
KI BODO PO NJIHOVI BESEDI VEROVALI VAME

Kdo se trudi, da bi bil jaz srečen in zadovoljen? Starši gotovo ne pozabijo svojih otrok in so nesrečni, ko se kateri od
njih izgubi v slabi družbi, si ne uredi svojega družinskega
življenja in je razočaran. Kaj pa prijatelji in kolegi, ali so ti v
pomoč, ko si na tleh? Na začetku se ti kakšna roka še stegne v pomoč, ko pa se tvoji padci stalno ponavljajo, kmalu
ostaneš sam. In kako je v družini, ko mož ali žena zabrede
in je alkohol vsakodnevni spremljevalec. Ko se to stopnjuje
v različne oblike nasilja, je v hiši pravi pekel, ko vsi trpijo.
Kaj narediti, da bi se takšno stanje čim bolj ublažilo? Ko ni
Tisti čas je Jezus
povzdignil oči k nebu in molil: prave odločitve za spremembo, tudi terapevt ne more nič
narediti. Marsikdo se tako znajde v slepi ulici in ne vidi no»Sveti Oče, ne prosim samo za benega pravega izhoda.
té, ampak tudi za tiste, ki bodo
Jezus je takšne situacije predvidel, zato je pred svojim
po njihovi besedi verovali va- sodnim procesom molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za te,
me: da bi bili vsi eno, kakor si ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vati, Oče, v meni in jaz v tebi, da me.« Jezus je imel v mislih tudi kristjane tretjega tisočletja.
Vsi smo namreč na isti barki, ki mora varno pripluti v pristan.
bi bili tudi oni v naju, da bo
In to varnost nam zagotavlja samo on, ki nas je priklical v žisvet veroval, da si me ti poslal. vljenje in zato srčno želi, da bi se vsi zbrali pri njem, da bi ga
In jaz sem jim dal veličastvo,
gledali iz oči v oči in živeli v vsej polnosti.
ki si ga dal meni, da bi bili
Vera je bil vedno na preizkušnji, ker je povezana s stvareno, kakor sva midva eno: jaz mi, ki jih ne vidimo in jih je težko opredeliti. Ko je določen
nauk nesprejemljiv za civilno oblast in nastopi preganjanje,
v njih in ti v meni, da bi bili
se marsikdo zlomi in pozabi na to, kar mu je dajalo moč. Zapopolnoma eno. Naj svet
je Jezus molil: »Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih
spozna, da si me ti poslal in da to
dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličassi jih ljubil, kakor si ljubil me- tvo!« Jezus želi, da v urah zapuščenosti in preganjanja ne bi
ne.
bili sami, temveč bi čutili njegovo pomoč in tolažbo, kar bi
krepilo našo vero. Predvsem pa je imel Jezus v mislih edi(Jn 17,20–23)
nost, ki naj bi povezovala vernike, da jih majhne razlike različnih veroizpovedi ne bi oddaljevale med seboj, ampak jih združevale. Večina religij ima namreč kot svoje središče vero v enega Boga in zato so različni poudarki v veroizpovedi samo bogastvo in ne nekaj, kar bi nas ločevalo.
Glede vere, so danes ljudje bolj strpni med seboj. To je dobro, pa čeprav se večkrat pojavi težava, da
je mnogim vseeno, kaj kdo veruje. Res imamo pravico, da se odločamo po svoje, vendar nismo nikoli
sami, ker ne živimo na samotnem otoku. Zato imajo naše odločitve velik vpliv na druge, posebno na
otroke. Če želimo biti drugim za zgled, se moramo oklepati prave duhovnosti, ki nas zares povezuje kot
bitja, ki so ustvarjena po Božji podobi. Zavzemati se je treba za resnico, kajti samo prava spoznanja o
Bogu in o človeku, nas osvobajajo.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
7. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
NEDELJA
2.6.
Sv. Erazem, škof

Ponedeljek

3.6.

Sv.Karel Lwanga, m.

Torek

4.6.

Sv. Kvirin, škof, muč.

Sreda

5.6.

Sv.Bonifacij, škof,muč.

Četrtek

1. Petek

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
14h SHOD: V čast Mariji Pomočnici za sosesko Rat.B.
Brdo
Palčje

20h +Herman Kovač, Palčje 58, osmina

Klenik

20h +Sebastijan Perenič, Klenik 2/a, dar. Klenik 20

Zagorje 20h +Pepca Sajovic, Podkraj 59, zadušna

6.6. Juršče

Sv. Bertrand Oglejski

8,30 Češčenje SRT
9h +i Šuštaršič in Možina, Trnje 54, obletna
+i Fatur, Drskovče 4, dar. Trnje 108, obletna

19h V dober namen

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

7.6. Trnje

18,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Prvi muč.tržaške šk.

Zagorje 20h +Majda Kirn, Zagorje 33, dar Zagorje 60
Sobota
8.6.
19,30 Spoved
Sv. Medard, škof
Zagorje 20h +Milena, Franc in vsi +i Fatur, Zagorje 14
+Stane in Bogdan Fatur, Zagorje 51, obletna

BINKOŠTI
NEDELJA
9.6.
Sv.Efrem Sirski, c.u.

Trnje

8,30 SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
Za vse prvooobhajance obeh župnij
+Dragica Čekada, Ilirska Bistrica

Zagorje 10,30 SHOD: V č. Sv.Duhu za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Večernice v čast Sv.Duhu in litanije Srca Jezusovega
Trnje

16h Krst Mije Smrdel

- SHOD je danes ob 14h na RATEČEVEM BRDU, prihodnjo nedeljo pa bo ŽUPNIJSKI SHOD V ZAGORJU ob 10,30. Med njim bo OFER za cerkvene potrebe.
Ker imamo stroške z obnovljenim ozvočenjem, vam ga toplo priporočamo.
- PRVI PETEK v mesecu je ta teden. Sv. maše glej zgoraj!
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga
pridem obhajat, naj mi sporoči!
- VAJE ZA PRVOOBHAJANCE v tem tednu bodo: v ponedeljek, torek in četrtek
ob 16,30. V ponedeljek prinesite za pregled urejene delovne in liturgične zvezke!
- SPOVED za prvoobhajence, njihove starše, botre in ostale sorodnike bo v
petek ob 17h
- SLOVESNOST 1. SV. OBHAJILO v Trnju bo prihodnjo nedeljo – na Binkošti
ob 8,30, torej pol ure prej kot običajno!!!
- VEROUK smo zaključili. Spričevala bodo otroci v Zagorju prejeli v nedeljo,
16.6. v Trnju pa 23.6. Takrat se bomo pri maši tudi skupno zahvalili za vse, kar
ste se v tem veroučnem in šolskem letu dobrega naučili.
- ROMANJE INVALIDOV IN BOLNIKOV NA BREZJE v soboto, 15.6.: Tisti, ki bi
želeli skupaj romati na Brezje, se mi čim prej prijavite. Če bo dovolj prijavljencev,
bom naročil avtobus, sicer naj si vsak poskrbi za prevoz.
- OKLICI v Trnju: Rotar Tadej in Tomšič Sara.

- RAKOVNIK - ČARNA MAVRICA: Skupina otrok Glasni zvončki, ki sodelujejo
pri Mavrično-katehtskih igrah otroške revije Mavrica, je celo šolsko leto pomagala
v župniji, ko je izpolnjevala zastavljene izzive ter se včeraj udeležila zaključnega
tekmovanja, ki je potekalo na Rakovniku v Ljubljani. Med ekipami iz cele Slovenije
so zasedli 8. mesto ter tako lepo zastopali našo župnijo. Hvala Janu, Žanu, Niku,
Matjažu, Maticu in Maksu ter njihovim staršem za celoletni trud!
- POROČILO z 22. seje ŽPS ZAGOR- pobožnost petih prvih sobot, ki jo naša
JE ki je bila v četrtek, 30. maja: Du- Božja mati Marija tako priporoča! Pred
hovna poglobitev: Veseli nas, da nami je župnijski shod 9.6., romanje
imamo v naši župniji veliko župnijskih bolnikov in invalidov na Brezje 15.6. in
skupin: pevski zbor, Karitas, svetopi- praznik Svetega rešnjega Telesa 20.6.
semski krožek, ŽPS in ŽGS, veroučne s procesijo 23.06. Ob dnevu državnosti
skupine, strežniki… Znotraj skupin se- 25.6. bodo gotovo v bližini maše in priveda delujejo in delujemo zagnani po- ložnost za molitev za našo lepo domosamezniki. Svoje delo v župniji tako vino. Predloge za romanja v poletnem
samostojno opravljajo voditelji teh sku- času smo prepustili ŽPS Trnje in župnipin in ostali pastoralni sodelavci; skrbna ku. Dr. Ivan Štuhec nas bo zaradi pomežnarica, katehistinja, pomočnice pri manjkanja časa obiskal in nam razložil
krašenju. Tudi veliko ostalih župljanov finančno ozadje in dogajanje v mariborpomaga pri delu župnije; zlasti ob praz- ski škofiji v jesenskem času. Poročilo
novanjih je njihova pomoč zelo zažele- ŽGS: Obnovljeno ozvočenje je montina. Vsi skupaj bogatimo našo župnijsko rano. Gre za kar zahteven projekt, poskupnost in prispevamo k njenemu na- membno pa je, da novo ozvočenje dopredku. Je pa nujno, da ob svojem delu bro deluje. Zvonik je očiščen in postavtudi duhovno rastemo. Vsak je odgovo- ljene so zaščitne mreže. Pri sv. Pavlu
ren za svojo rast, razvoj svojih darov in bodo glede zvona še enkrat poskušali
nadgrajevanje znanja in osebne vere. popraviti pogon brez dvigala. V primeru,
Člani ŽPS pogrešamo izobraževanja in da ne bo šlo, bodo počakali na dvigalo.
duhovne obnove, ki so bile znotraj de- V Drskovčah so vrata kapele narejena,
kanije organizirane dvakrat v letu. Pre- niso pa še montirana. Želijo si utrditi
dlagamo, da se dekanijska srečanja poslikave, potrebna sredstva bodo poponovno organizira, v Trnju imamo za skušali dobiti na ustreznih razpisih.
to primeren prostor. Ob dogodkih te vr- MŽK:Sodelavke Karitas so na cvetno
ste je pomembna tudi izmenjava izku- nedeljo obiskale vse starejše župljane
šenj in dobrih praks v pastoralnem delu doma in v obeh domovih v Postojni. Izrazličnih župnij.Praznovanja: pogled peljali so postno akcijo Streha nad glanazaj: Za nami je bogato obdobje po- vo. Šola Pivka organizira zbiranje zvezsta, postnih večerov in predvsem veli- kov za šolarje z naslovom » Zvezek za
konočnih praznikov in njihov vrhunec v sošolca«. V skladišču bodo ob začetku
velikonočnem tridnevju in procesiji. Za- novega šolskega leta delili ob paketih s
znali smo več župljanov pri velikonočni hrano tudi zvezke in bone za učbenike.
spovedi, večji obisk pri velikonočni maši Karitas bo organiziral letovanje dveh
in posledično tudi ofra. Praznovanje pr- družin, enega otroka in enega mladostvega svetega obhajila je bilo zaradi ve- nika iz dekanije. Zbiranje oblačil poteka
likega števila prvoobhajancev še pose- redno, poleti bodo skladišča Karitas en
bej slovesno. Naprej: Ne pozabimo na mesec zaprta.

- POROČILO z 22. seje ŽPS Trnje bo
prihodnjo nedeljo.

... Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v
meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v
naju, da bo svet veroval, da si me ti
poslal.
(prim. Jn 17,21)

Gospod Jezus, ti si nam naročil, naj
vedno molimo, v gotovosti, da smo
uslišani. Mi pa se pritožujemo, ker se
nam zdi, da gredo naše molitve skoraj
vedno v prazno.
Radi bi, da bi bil Oče kakor avtomat za
pijače ali kavo: vanj vržeš kovanec in
dobiš, kar želiš. Radi bi, da bi nas Oče
uslišal v skladu z našim življenjskim
ritmom, koledarjem in uro.
Motimo se, Gospod Jezus. Ni Bog tisti,
ki lahko postane kakor mi, pač pa moramo mi postati kakor on. Pomislim na
tvojo molitev pri zadnji večerji, preden
si bil izdan, preden so te prijeli in umorili.
V najbolj dramatičnem trenutku svojega življenja si prosil Očeta: »Da bi bili
vsi eno!« Gospod Jezus, tvoja molitev
še ni uslišana: minilo je že dva tisoč
let, kristjani pa so razdeljeni bolj kot
kdaj koli. Gospod Jezus, pomagaj nam,
da bomo sprejeli Očetove čase in se
prepustili njegovemu koledarju.
T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

Če hočem zvedeti za skrivnost prijatelja,
imam za to en sam način:
da mu prisluhnem.
Mnogi med nami iskreno iščejo Boga,
vendar pa mu nikoli ne prisluhnejo.
(Jacques Loew)
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

3. junij
KAREL LWANGA
IN DRUGI UGANSKI MUČENCI
V afriško državo Ugando so kot prvi oznanjevalci evangelija prišli beli očetje, in sicer
leta 189. Bili so lepo sprejeti, toda čez tri leta
so morali deželo zapustiti, ker so arabski trgovci nahujskali kralja Mtesa zoper nje. Njegov naslednik mladi kralj Mwanga, je leta
1884 poklical misijonarje nazaj. Nekatere
kristjane je povabil celo na svoj dvor jin jim
zaupal visoke službe. Najvišji državni uradnik
Katikiro je znal pridobiti na svojo stran kralja
in dosegel je, da so usmrtili anglikanskega
škofa Hannigtona in nekaj kristjanov, češ da
so vohunili. Zaslepljeni kralj je sklenil, da bo
naredil čisto tudi med svojimi paži. Naslednje
jutro so se morali postaviti v vrsto. Tisti, ki
molijo, so se morali postaviti na posebno
stran. Med njimi je prvi stopil Karel Lwanga,
predstojnik dvornih pažev, za njim pa je šlo
petnajst drugih. Poln sovraštva je tedaj kralj
izrekel sodbo: »Usmrčeni boste!« Odpeljali
so jih na morišče, ki je bilo oddaljeno šestdeset kilometrov. Tja so hodili dva dni. Uboge
paže so po poti mučili in nekatere celo že po
poti pobili. 3. junija 1886 zjutraj so zvezane
postavili na morišče, kjer so bili živi sežgani.
Prvi je bil sežgan prav njihov voditelj Karel
Lwanga.

SMEH JE POL ZDRAVJA

VINSKA KLET – Neznanec ob enih ponoči pokliče vodjo lokalne vinarske zadruge. »Gospod,
oprostite, da vas kličem ob tej pozni uri. Rad bi
izvedel, kdaj odprete vašo vinsko klet?«
– »Ob desetih!« odgovori vodja, ter odloži slušalko. Ob štirih ponoči ponovno zazvoni telefon
vodje vinske kleti. »Hiik. Oprostite, hiiik, kdaj
odprete vrata vinske kleti? Hiiik!« vpraša neznani glas na drugi strani telefona. – »A spet vi?
Sem vam že povedal, da odpremo ob deseti uri.
Ampak dvomim, da vas bomo spustili notri, glede na to kako močno ste vinsko opiti.«
– »Ma, saj jaz ne bi šel notri, jaz bi rad prišel
ven!«

