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BOŽJO ZAPOVED OPUŠČATE
IN SE DRŽITE ČLOVEŠKEGA IZROČILA
Kako je s sodobnikovimi temeljnimi prepričanji in njegovo vero. Zazrti smo v vidni, v otipljivi svet, ravnamo se po strogih zakonih, vse hočemo izmeriti in opredeliti z matematičnimi formulami, skratka, eksaktnost in dosledna natančnost sta osnovni
merili, ki ju skušamo strogo upoštevati. In kako je s sodobnikovo vero? Za razumarja nek mitološki svet naj ne bi obstajal. In
vendar to ne drži: stara prepričanja so sicer postavljena na
Božjo zapoved opuščate in
stranski tir, ker so jih zamenjala nova verovanja, ki se množijo se držite človeškega izročila.«
kot gobe po dežju. Zato lahko rečemo, da sodobnik ni areligioIn spet je poklical k sebi
zen, ravno nasprotno, verjame v vse in v nič. Vsak dan srečuMnožico in ji govoril:
jemo vedno več zbeganih in zmedenih ljudi, ki ne vedo česa bi
»Poslušajte me vsi
se oprijeli in na čem bi gradili svojo prihodnost. Zgodovina se
in doumite!
ponavlja, kajti z istimi zadevami se je srečeval Jezus v svojem
Nič ni zunaj človeka,
času in je o svojih poslušalcih zapisal zelo trde besede: »To
kar bi ga moglo omadeževati,
ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene.
če pride vanj,
Toda zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapoampak ga omadežuje to,
vedi. Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.«
kar pride iz človeka.«
V teh kratkih stavkih je povzeta miselnost Jezusovega časa in
Od znotraj namreč,
naše dobe.
iz človekovega srca,
»To ljudstvo me časti z ustnicami!« Rečeno drugače: »Držijo
prihajajo hudobne misli,
se tradicije in ponavljajo naučene molitve, a njihovo življenje je
nečistovanja, tatvine, umori,
daleč od tega, kar govorijo!« Stari miti in tradicije so še vedo zeprešuštva, pohlepi, hudobije,
lo močni, kar ni slabo, a o osebni veri je težko govoriti. Tako se
zvijača, razuzdanost,
vse konča z lepim govorjenjem, ki nima nobenih posledic v konnevoščljivost, bogokletje,
kretnem življenju doma, v šoli, na delovnem mestu. Vse se donapuh, nespamet.
gaja v skladu z načelom: »Vera je moja osebna stvar, v katero
(Mr 7,8.14–15.21–22)
se ne vtikaj!«
»Učijo človeški nauk in zapovedi!« Sodobni duhovni učitelji skušajo biti prijetni in nezahtevni, zato učijo le tisto, kar bi poslušalci radi slišali. Gre za duhovnosti, ki so narejene po človekovem okusu
in pričakovanju, kar nima s pravo duhovnostjo, pobožnostjo in vero nič skupnega. Hočemo imeti nezahtevnega boga, takšnega, ki nas pusti pri miru.
»Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila!« O sodobniku lahko rečemo, da ni veren, ampak vraževeren in naseda novotarijam, ne da bi preveril, če mu bo to koristilo. Stres in duhovna zmeda sta rezultat različnih stranpoti, ko se večina ravna po načelu: »Meni se ne more zgoditi kaj slabega!« Pretirana samozavest mnoge vodi v neodgovorne odločitve in duhovno praznino.
Jezus nas zato danes opozarja: »Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila!« Od nas
je torej odvisno, po kateri poti bomo hodili.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
22. NEDELJA
MED LETOM
- ANGELSKA
2.9.
Ponedeljek 3.9.
Sv.Gregor Veliki, pap.

Torek

4.9.

Sv. Mojzes, prerok

Sreda

5.9.

Sv.Mati Terezija,red.

Četrtek

7,30 Po namenu, Juršče 62, 30. dan
8,30 Češčenje SRT
9h + Po namenu, Trnje 53, osmina

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

20h Po namenu, Palčje 51

Klenik

19h Po namenu, dar. Klenik 34, 30. dan

Parje

19h Po namenu, Parje 3

6.9. Juršče

Sv. Zaharija, prerok

1. Petek

Juršče
Trnje
Trnje

17,30 Po namenu, Juršče 21, obletna

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice

7.9. Klenik

19h Po namenu, Trnje 125

Zagorje 19h Po namenu, Kilovče 10, obletna
Po namenu, Čile, zadušna
Sobota
8.9.
18,30 Spoved
Marijino rojstvo
Zagorje 19h Za zdravje, N.N.
Po namenu, Zagorje 102/a, obletna
Sv.Marko Križevčan

23. NEDELJA
MED LETOM
10.
Sv.Peter Klaver, mis.

Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h V zahvalo, Trnje 125
Po namenu, Klenik 44

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h Po namenu, Palčje 71, obletna

Zagorje 16h Za starejše in bolnike
- TEDEN VZGOJE se začenja danes z nagovorom nadškofa Zoreta, nato pa bo
vsak dan uvod v dnevno sv. mašo, kratko razmišljanje oziroma zgodba o vzgojnem vprašanju in prošnje. Teden bomo zaključili z blagoslovom šolskih torbic.
Zato, dragi šolarji in veroučenci, jih prinesite prihodnjo nedeljo k sv. maši!
Geslo tedna: »Blagor sinu, komur je mati prvi, oče drugi, moder in pošten
šolnik tretji učitelj, ki ni samo učitelj, marveč tudi skrben krščanski odgojitelj. « bl. Anton Martin Slomšek
- KONCERT DUHOVNE GLASBE »Podari nam mir« za zbor in orgle z deli iz
treh stoletji bo danes ob 18h v cerkvi sv.Petra v Pivki. Pod vodstvom dirigenta in
organista prof. dr. Neitharda Bethke-ja bo prepeval Akademski pevski zbor Zitrau
/Görliz iz Nemčije. Vabljeni!
- SESTANEK ZA VSE STARŠE IN VPIS PRVOŠOLCEV bo jutri, 3.9. ob 17h v
Trnju in ob 18,15 v Zagorju. Dobili boste Liturgične zvezke 2018/19 za vse otroke
– cena 2,80 € (za naročnike Mavrice je brezplačen).
- VEROUK za prvo triado bo ta teden po urniku, za ostale pa bo namesto verouka spoved: v Trnju v torek: za 4. in 5. razred ob 16h, za 6. in 7. razred ob 17h.
V Zagorju v četrtek ob 15h za 5. – 8.razred in v petek ob 16h za 9. razred.
PREDLOG URNIKA VEROUKA:

Trnje
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred

torek ob 15h
ponedeljek ob 16h
torek ob 16h
ponedeljek ob 17h
torek 17h

Zagorje

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. in 6. razred
7. in 8. razred
9. razred

torek ob 15h
torek ob 16h
petek ob 15h
sreda ob15h
četrtek ob 14,30
četrtek ob 17,30
petek ob 16h

- ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE bo v soboto, 8.9. na
Sveti Gori. Prosili bomo za duhovne poklice, za svetost poklicanih, za vse tiste, ki
v naši škofiji opravljajo katehetsko službo, in za družine, v katerih rastejo in zorijo
duhovni poklici. Spored: ob 8h križev pot s Prevala na Sveto Goro, ob 9,30 srečanje za strežnike in strežnice in ostale otroke v kapeli prikazovanja; istočasno bo
v baziliki molitvena ura. Ob 10,30 sv.maša. Ob koncu maše bodo katehistinje in
katehisti prejeli diplome. Ob 13h koncert mladinskega zbora iz kraške dekanije in
ob 13,30 litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim. Na ta dan ste vabljeni
k molitvi vsi, ki čutite skrb za rast Božjega kraljestva v naši škofiji!
- PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA – MALI ŠMAREN je tudi v soboto. Zaradi
molitvenega dne na Sv.Gori, bo sv. maša zvečer ob 19h samo v Zagorju. Vabljeni
tudi verniki iz Trnja k tej sv. maši.
- K ZADOŠČEVANJU SRCU JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU smo povabljeni v
tem tednu. (maše glej zgoraj!).
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Lepo vabim domače,
da poskrbite zanje, da lahko pride božji Zdravnik in Tolažnik tudi k vašim bolnim
in ostarelim družinskim članom na pomoč. Sporočite, h komu naj ga prinesem!
- SREČANJE INVALIDOV, OSTARELIH IN BOLNIH zagorske župnije bo prihodnjo nedeljo, 9.9. ob 16h. Pol ure prej bo spoved zanje. Med sv.mašo bo tudi
bolniško maziljenje. Po maši pa povabljeni v Gasilski dom k skupnemu druženju.
ANGELI
Racionalizem (razumarstvo) ali nagnjenost k ra- tudi od Boga navdihnjeni pisatelji Svetega pisma
cionalizmu teži k temu, da bi angele izločili iz kr- pri pisanju še ostanejo ljudje s svojimi lastnostščanskega verovanja in krščanske pobožnosti. mi, potem je jasno, da so tudi v govorjenju o anTo nagnjenost k izločitvi angelov iz krščanske gelih mogli vplivati nanje neizraelski sosedje, ki
vernosti najdemo večkrat tudi pri iskreno vernih so radi slavili Božjo veličino na ta način, da so
in pobožnih kristjanih našega časa. Na to vpliva omenjali številne Božje služabnike. Svetopisemže današnja miselnost, ki si rada predstavlja, da ski pisatelji so si mogli iz poganskega okolja
je samo to resnično, kar je ali more biti predmet sposoditi način, kako si predstavljati angele. Tonaravoslovnega ali celo čisto primitivnega čut- da nekaj je, po čemer se ob vseh zunanjih ponega izkustva.
dobnostih svetopisemski nauk o angelih docela
Teolog Karl Rahner poudarja, da bi morali zgolj razlikuje od angelogije poganov: strogo enosimbolično razlago glede obstoja angelov in hu- boštvo! Jahve je stvarnik vsega in izključno
dobnih duhov odklanjati že na temelju Svetega njemu pripada prva pobuda za vse, kar se na
pisma, tudi če se ne bi ozirali na izročilo in na iz- svetu godi; Jahve vodi vse dogajanja z absolutjave cerkvenega učiteljstva. Če upoštevamo, da no močjo, sicer uporablja tudi posrednike, toda

odnosi med njimi in Bogom so zelo drugačni kakor
tisti, ki obstoje pri ljudeh ali v svetu mitologije. Bog
edini se dviga nad vse vesoljstvo, ki vse prejema
od njega: angeli so del stvarstva, del tistega, kar
prebiva v nebesih in na zemlji.
Angeli ali celo odpadli angeli nikakor niso središče
krščanskega oznanila, središče razodetja; tudi niso direktni (neposredni) in v sebi nameravani
predmet besednega Božjega razodetja; vendar pa
nam je v zvezi z bistvenim predmetom Božjega
razodetja dano poroštvo tudi za obstoj nevidnega
sveta, torej tudi angelov. Obstoj angelov si je tako
treba razlagati podobno kakor obstoj ljudi: razlog
za njihovo bivanje je Božja ljubezen. Podrejeni so
torej Kristusu in njihova dejavnost je služba Cerkvi
in njenemu oznanjevanju. Spadajo k človekovemu
odrešitveno–zgodovinskemu okolju in območju.
Človeku pomagajo pri spoznavanju Božje ljubezni
do nas in nas vodijo po poti vsakdanjega življenja,
ki je lahko zelo utrujajoča, a vseeno prepojena s
Kristusovo ljubeznijo.
Po: A. Grün, Ti s moj angel

Gospod, hvala ti, da pri vsakem svetem
obhajilu prihajaš v naša srca.
Ti veš, da smo pogosto v grehu.
Zato te prosimo, ostani z nami.
Ostani z nami, Gospod, ker smo slabotni
in potrebujemo tvojo pomoč,
da ne bomo tako pogosto padali.
Ostani z nami, da bomo slišali tvoj glas,
da te bomo spoznavali v svojih angelih
varuhih in hodili za teboj.
Naj ostanemo s teboj, saj si naše življenje.
Amen.

SMEH JE POL ZDRAVJA

»Res je, draga,
rože napolnijo
hišo z radostjo
…«

3. september
GREGOR I. VELIKI
Za Leonom I. je Gregor I. drugi in edini papež, ki mu je zgodovina prisodila naslov Veliki. Zaslužil si ga je, ker je modro vodil krmilo Kristusove Cerkve v času, ko je stari vek
prehajal v srednjega. Razumno je povzel
pridobitve dotedanjih krščanskih stoletij in
jih kot skrbno urejeno dediščino izročil prihodnjim. Bil je prvi papež iz vrst zahodnega
meništva, zato je mogel benediktinskemu
redu naložiti dolžnost misijonarjenja med
novimi evropskimi poganskimi narodi. Zapustil je globoke duhovne spise, preuredil je
bogoslužje in petje (gregorijanski koral), kar
je vse imelo stoletno veljavo. Bil je res ‘Božji
konzul’, kakor je zapisano na njegovem
grobu: namreč od Boga poslani pomočnik
vsemu človeštvu in svetovalec ljudem kot
glasnik Božje volje.
Rodil se je v Rimu okoli leta 540 v patricijski
(plemiški) družini. S šolanjem v visokih krogih si je pridobil temeljito izobrazbo. S podedovanim premoženjem je zgradil šest benediktinskih samostanov na Siciliji in enega
v Rimu, v svoji rojstni hiši, kjer se je naselil
tudi sam. Po smrti papeža Pelagija leta 590
je bil soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Umrl je leta 604.

Tviti papeža Frančiška
Ne smemo verjeti Hudobnemu, ko nam dopoveduje,
da ne moremo
narediti ničesar
glede nasilja,
nepravičnosti
in greha.
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