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VARUJTE SE, DA VAM SRCA
NE BODO OBTEŽENA Z ŽIVLJENJSKIMI SKRBMI

Ko opazujemo ljudi, ki hitijo mimo nas, hitro odkrijemo, da večina ni srečna in zadovoljna s svojim življenjem. Na njihovih obrazih opazimo strah in zaskrbljenost. Med njimi je gotovo veliko takih, ki so v težki materialni stiski in se komaj prebijajo iz meseca v mesec. Kaj
pa nam razkrivajo žalostni in mrki obrazi tistih, ki so
glede svoje zunanjosti brezhibni, ko stopajo iz svojih
dragih jeklenih konjičkov? V ozadju je neka duhovna
stiska in občutek, da njihovo življenje ni smiselno. Predvsem tem, duhovno revnim, je namenjen Jezusov stavek: »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbi in da vas
tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka.« Da so vsemu, kar nas obdaja, postavljene meje, ne moremo zanikati. Odhod s tega sveta je pomembna ločnica za vsakogar. Če se to dogaja ljudem, ki naj bi bili vrhunec
vsega stvarstva, potem ta zakonitost gotovo velja za
vse, kar nas obdaja, tudi za mogočno vesolje.

Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo
na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med narodi
v zmedi zaradi
bučanja morja in valov.
In tedaj bodo videli
Sina človekovega priti na oblaku
z močjo in veliko slavo.
Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte in dvignite glave,
kajti vaše odrešenje se približuje.«

Kaj storiti? Kaj je hotel Jezus povedati, ko nas svari
pred razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi?
Jezus nas želi opozoriti, da v Božje kraljestvo ne moremo vstopiti s svojo krhkostjo in slabimi dejanji. Za vstop
v njegovo kraljestvo sta potrebna vera in zaupanje, da
(Lk 21,25.27–28)
je on tisti, ki nam odpira vrata v večno življenje. Jezus je
sestopil z neba z enim samim namenom, da bi bil naš odrešenik in da bi nam razkril, kako nas ima
nebeški Oče rad. Če bi se lahko sami odrešili, Jezusov prihod ne bi bil potreben. Prišel je zato, da bi
Adamov greh uničil in nam tako odprl novo prihodnost. Res nam je bil pri krstu odvzet izvirni greh, a
s tem še nismo postali popolni. Hudobni duh še ni premagan in bo svojo moč izgubil šele ob poslednji sodbi. Zato se moramo okleniti Jezusa.
Kako bomo to storili? Vsakodnevna molitev in zatekanje k Svetemu Duhu sta gotovo dva pomembna pripomočka. S tem se krepi naša vera, ki mora biti tudi dejavna. Pokazati se mora v konkretnih dejanjih, ki so dobra, ker so podprta z milostjo od zgoraj. Dobra dela so namreč sad naših
prizadevanj in božje milosti, ki je učinkovita v toliki meri, kolikor dopustimo Bogu, da nas on vodi in
uči. Ko se tako oziramo v prihodnost, se nam ni treba bati Jezusovega končnega prihoda, ker bomo
slišali tolažilni stavek: »Pridi! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil!«

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT in Devetdnevnica k Brezmadežni
1. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h Po namenu, Trnje 67
NEDELJA
2.12. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Vivijana, mučenka Juršče 12h Po namenu, Juršče 71, 1. obletnica

Zagorje 15h Devetdnevnica k Brezmadežni
Ponedeljek

3.12. Palčje

17,30 Po namenu, Palčje 50, obletna
Devetdnevnica k Brezmadžni
17,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
Torek
4.12. Klenik
Sv. Barbara, mučenka
Devetdnevnica k Brezmadžni
Sreda
5.12. Sv.Pavel 15h Po namenu, Zagorje 74, pogrebna
Sv. Saba, opat, pušč. Zagorje 17,30 Po namenu, Zagorje 99, obletna – Devetdnica
Po namenu, Drskovče 2, obl.
Četrtek
6.12. Juršče 16h Po namenu, Juršče 33/a, obletna - Devetdnevnica
Sv.Frančišek Ksaver

Sv. Miklavž, škof

1. Petek

Zagorje 17,30 Devetdnevnica - Molitvena ura za duhovne poklice
7.12. Zagorje 16,45 Po namenu, Zagorje 74, osmina – Devetdn.

Sv. Ambrož, škof, c.uč Klenik

18h + Po namenu, Klenik 21, obletna - Devetdnevnica
12h Po namenu, Trnje 73
BREZMADEŽNA
Zagorje 17,30 Po namenu, Zagorje 8, 30. dan
8,30 Češčenje SRT
2. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h Po namenu, Klenik 20
NEDELJA
Po namenu,Trnje 1, obletna
9.12.
Sobota

8.12. Trnje

Sv. Peter Fourer, r.u.

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Palčje 12h SHOD: V čast sv. Miklavžu za sosesko Palčje
- MILOŠČINA DANAŠNJE NEDELJE je za MŽ KARITAS. Hvala za vaš dar!
- ADVENT je spomin na dolga stoletja pričakovanja Odrešenika. Je resen čas
priprave na naše praznovanje Jezusovega rojstva med nami. Zato je to tudi čas
radostnega pričakovanja. Kristjani odklanjamo bučno veseljačenje »veselega decembra«. Naj nas reklame in božične melodije ne premotijo v adventu. Naše
božično praznovanje začnemo na sveti večer. Če pričnemo prezgodaj, kaj nam
bo ostalo za praznik? - Advent je tudi pričakovanje Jezusovega drugega prihoda,
o čemer nam govori današnja 1. adventna nedelja. Takrat nas bo Jezus zbral
vse: pravične bo poplačal z večnim življenjem, tiste, ki se ga ne bodo oklenili pred
smrtjo, pa prepustil večnemu pogubljenju.
- GOLO ADVENTNO DREVESCE pričakuje danes od vas otrok zelen list, na katerem je napisana vaša osebna molitev. Za prihodnjo, 2. adventno nedeljo boste
na rdeč list okrogle oblike napisali odlomek iz evangelija, ki govori o Jezusovem
rojstvu. Prinesli ga boste v cerkev in obesili na adventno drevesce. Če boste posejali žito za jaslice ali odrezali češnjevo vejico, da bo cvetela za božič, tudi to
prinesite v cerkev k blagoslovu.
- BLAGOSLOV MARIJINIH PODOB, ki bodo romale v adventu po naših domovih, bo po teh oznanilih. Radi se zbirajte ob adventnih večerih k molitvi ob teh podobah. Poleg družinskih članov povabite še sosede in prijatelje.
- BLAGOSLOV ADVENTNIH VENČKOV bo tudi sedaj po oznanilih. Naj nam ne
bodo le adventni okras, ampak predvsem vabilo k molitvi, da bomo budni pričako-

vali Jezusov prihod ne samo v božičnih praznikih, ampak tudi Jezusov drugi prihod bodisi ob koncu časov ali našem osebnem srečanju ob odhodu s tega sveta.
- MAŠE ZA BIRMANCE – z njihovim sodelovanjem - bodo ob torkih v Kleniku in
ob petkih v Zagorju. Začetek že ta teden. Zelo vabljeni tudi starši in botri, da jih
spremljate z molitvijo in zgledom.
- SVETOPISMSKI KROŽEK se bo začel spet zbirati ob torkih ob 19h v župnišču
v Zagorju. Povabljeni ste vsi iz obeh župnij, ki se želite bolj poglobiti ob branju
Knjige vseh knjig – Svetem pismu.
- PRVA SPOVED ZA PRVOOBHAJANCE bo v petek, 7.12. ob 15,30 v Zagorju in
11.12. ob 16h v Trnju. Zberemo se najprej v veroučni učilnici za pripravo. Otroke
spremljajte tudi starši!
- PRVI PETEK v mesecu je ta teden. Vabim vas k sv. maši in zadostilnemu sv.
obhajilu: ob 16,45 v Zagorju in ob 18h v Kleniku. Dopoldne bom OBHAJAL
BOLNIKE IN OSTARELE. Če še kdo želi sv. obhajilo, naj sporoči!
- SLOVESNI PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE je v
soboto, 8.12. To je za Marijinim vnebovzetjem največji Marijin praznik. Zato ste
prav vsi lepo vabljeni, da pridete k sv.maši ob 10h v Trnje ali ob 17,30 v Zagorje.
- SHOD SV.MIKLAVŽA bo prihodnjo nedeljo ob 12h v Palčju. Ofer za cerkev.
- SV. MIKLAVŽ bo tudi letos obiskal naše otroke. Sicer bo nekoliko zamujal, a
upam, da mu tega otroci ne bodo zamerili, saj ima veliko dela v tem času. V soboto, 8.12. ob 16,30 bo obiskal otroke v Trnju v cerkvi, v nedeljo, 9.12. ob 16h pa
otroke v Zagorju v Domu kulture. Vsi otroci do konca 5. razreda lepo vabljeni!
- ZAHVALA voditeljici in animatorjem Adventnega oratorijskega dneva v Zagorju
in prav tako voditeljici in pomočnicam delavnice adventnih venčkov v Trnju.
- »ZVONOVE« za advent in božič boste prejeli ob izhodu. Prinašajo veliko spodbud in koristnih obvestil za ta čas. Že ta teden, v petek ob 19h bo v Postojni prvi
adventni večer, katerega gost bo g. Janez Kobal, župnik v Izoli in generalni duhovni asistent slovenskih skavtov. Tema večera bo ''Mladi in vzgoja za vrednote''
v povezavi z ugotovitvami škofovske sinode v Rimu o mladih, veri in poklicanosti.
Vabljeni vsi, še posebej mladi!
- ČEBELARSKO DRUŠTVO PIVKA vabi v nedeljo, 09.12.2018 ob 09:00 uri v
cerkev sv. Mihaela v Šmihel, kjer bo darovana sv. maša v čast sv. Ambroža, zavetnika čebelarjev.
- VODNIK ZA POTOVANJE SKOZI ADVENTNI ČAS 2018: za primer si oglejte
na oglasni deski, kaj vsebuje za en dan. Zveščič obsega 44 strani. Kdor ga želi,
naj se naroči v zakristiji.
- ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA vabi zainteresirane učence in njihove starše
na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 15. 12. 2018, s pričetkom ob deveti uri. Predstavili bodo življenje na šoli in v dijaškem domu.

NEDELJA KARITAS
Danes zaključujemo teden Karitas, ki je bil posvečen razmišljanju, kako naj sodelujejo mladi in starejši, oziroma kako starejše
pripraviti za delo z mladimi. Naslov tedna Karitas je bil »Mladost
iz korenin modrosti«. Pri tem takoj pomislimo na mla-de, ki so še
neizkušeni in starejše, ki z leti postajajo modri. Pa ni tako. Ni res,
da se z leti veča tudi modrost, čeprav je več izkušenj.

Modrost raste iz korenike, ki se imenuje Jezus Kristus. Zato imamo Sveto
Pismo, ki je vir modrosti in zgledov. Če
deblo črpa iz te korenike, lahko daje naprej vejam in vejicam. Če pa tega ni, pa
se kljub letom in izkušnjam veje sušijo.
Za modrost je potreben strah. Imamo
dve vrsti strahu: strah pred posledicami,
ker smo naredili napako, in strah, ko že v
naprej vemo, kaj ni prav in se zavedamo,
česa ne smemo. Sirah v Svetem Pismu
pravi: »Začetek modrosti je strah Gospodov.« Bog nam je dal zapovedi, po katerih lahko modro stopamo v življenju. Tu
nastopi modrost. V Drugi Mojzesovi
knjigi beremo, kako je Bog ukazal Mojzesu naj se sezuje, ko se je približal gorečemu grmu. Zakaj? Bosi čutimo vsak
kamenček in bilko in bomo vedno premislili kam bomo stopili, da se ne bomo poškodovali. Obuti pa lahko pod seboj marsikaj pomendramo. Tako naredimo škodo
sebi in drugim. Zato je potrebno, da s to
modrostjo usmerjamo in vodimo mlade.
HVALA
VSEM, KI STE NAM NA KAKRŠENKOLI NAČIN POMAGALI IN S TEM
REŠILI MARSIKATERO STISKO IN
TEŽAVO OTROK IN DRUŽIN. Z VAŠO POMOČJO SMO URESNIČILI NAŠ
PROGRAM. VELIKO VAS JE, DOBROTNIKOV, ZATO NE BOMO NAŠTEVALI VSEH, DA NE BI KOGA IZPUSTILI. NAJ VAM BOG OBILNO
POVRNE.

3. december
FRANČIŠEK KSAVERIJ
Mladi doktor filozofije in profesor na slavni
pariški univerzi Sorboni, Španec Frančišek
Ksaverij, je imel pred seboj sijajno kariero.
Srečanje s človekom, ki je evangelij vzel zares – to je bil njegov baskovski rojak Ignacij
Lojolski – je njegovo življenjsko pot povsem
obrnilo. Pustil je iskanje lastne slave in je
svoje talente dal na razpolago Bogu. Odpovedal se je profesuri, zapustil Evropo in postal misijonar, eden največjih v zgodovini
Cerkve. Skupaj s sv. Terezijo iz Lisieuxa ga
častimo kot zavetnika katoliških misijonov.
Rodil se je leta 1506. Leta 1534 pa bil eden
od sedmih mladih mož, ki so se posvetili
Bogu in položili temelje Družbi Jezusovi. Leta 1540, ko je bil njihov red že potrjen, je
papež poslal jezuite, ki jih je vodil Frančišek
Ksaverij, v jugovzhodno Azijo. Samo na jugu Indije je v enem mesecu krstil več kot
10.000 ljudi. Tam je ustanavljal tudi samostanske postojanke in jih zaupal sodelavcem, sam pa šel dalje. Leta 1547 je prišel
na Japonsko, a se je vrnil proti Kitajski, da
bi sprva tam oznanjal evangelij. Na Otoku
Sancian ga je napadla mrzlica. Umrl je 2.
decembra 1552, star komaj 46 let. Pokopan
je v mestu Goa. Za svetnika pa je bil razglašen 1622.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Sodelavke Medžupnijske Karitas
Trnje in Zagorje
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

»Izrezala sem samo
slabe novice …«

