Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
5. nedelja med letom

4.2.2018

Leto XVI., 5 (855)

JEZUS SE JE ODPRAVIL NA SAMOTEN KRAJ
IN TAM MOLIL
Kako je z molitvijo v družbi tretjega tisočletja. Lahko rečemo,
da je iskanje duhovnosti postalo neke vrste moda. Vsi iščemo
neko duhovnost in zato postaja molitev spet aktualna. Treba pa
je biti zelo previden, kajti ni vse, kar govorimo v neki evforiji in
zamaknjenju, tudi molitev. Molitev je pogovor. To ni klepet s
Simonova tašča je ležala,
samim seboj, ampak pogovor z osebo, ki ji zaupaš in jo spreker je bila vročična, in brž
jemaš za svojega voditelja. Različne mantre zato niso molitev,
so mu povedali o njej. Priampak bolj tehnika sproščanja. Ne rečem, da to ni potrebno,
stopil je, jo prijel za roko in vendar se kristjan, ki veruje v osebnega Boga, pri tem ne sme
zaustaviti. Zato smemo reči, da je prave, osebne molitve bolj
jo vzdignil. Vročica jo je
pustila in ona jim je stregla. malo in bo tudi na tem področju treba narediti dober program, ki
nas bo privedel na pot spreobrnjenja.
Ko pa se je zvečerilo in je
"Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil
sonce zašlo, so prinašali k
ven na samoten kraj in tam molil!" je evangelist Marko zapisal o
njemu vse bolnike in obse- Jezusu. V tem stavku je razloženo, kako naj molimo.
Prvič, za molitev ni najbolj primeren vsak čas. Jezus je obidene. Vse mesto se je zbralo
pred vrati. In ozdravil je ve- čajno šel molit navsezgodaj, ko je še čisto temno, ali ponoči.
Lepo je moliti, ko se noč umika in vstaja novi dan, drugi primeliko bolnikov z različnimi
ren čas pa je konec dneva, ko vse lega k počitku. Čas, ko je
boleznimi in izgnal veliko
povsod mir in spokojnost, kar vabi k češčenju in razmišljanju o
demonov,ki pa jim ni dovo- Bogu. Zgodaj zjutraj še ni nobenega vrveža, misli so spokojne
lil govoriti, ker so ga pozna- in z veliko lahkoto se prepustimo Bogu, ki razgrinja pred nami
li.
nov dan. Zvečer, ko odhajamo k zasluženemu počitku, pa je
treba najprej ovrednoti vse, kar smo počeli in se z molitvijo za(Mr 1,30–34)
hvaliti za prehojeno pot. To moraš narediti sam. Zato je za resnejšo in daljšo molitev odmaknjenost od ljudi in od vsakodnevnih skrbi, zelo pomembna.
Ali smo danes sposobni takšne samote in odmaknjenosti od ljudi? Vsi nam govorijo, da je pravo življenje tam, kjer smo aktivni in hitimo od ene dejavnosti do druge. Sodobnik je težko sam, ker se boji srečanja s samim seboj, boji se samote in odkrivanja svojega notranjega nereda. In ravno zato je danes molitev še zelo potrebna. Čim več je dejavnosti in terminov, toliko več časa rabimo za mir, pogovor s samim
seboj in za srečevanje z Bogom. Samo tako dobiva pravi smisel vse, kar smo in kar počnemo. Naše dejavnosti morajo biti urejene in vsako delo mora biti opravljeno s pravimo razlogom.
Sveti Benedikt je kot osnovno pravilo meniškega življenja zapisal stavek, ki je veljaven tudi za tiste, ki
živijo v svetu: "Moli in delaj." Kot prvo je izpostavil molitev, ki je potrebna, da se naša volja in naši načrti
uskladijo z Božjim načrtom in njegovo voljo. Za vsako pomembno odločitev si je treba vzeti veliko časa,
da ugotovimo, ali bo tveganje, v katero se spuščam smiselno in koristno za vse, s katerimi živim. Ko je
odločitev dobro premišljena in sprejeta brez kakšnega pritiska, sledi akcija, konkretno delo, da se naše
sanje tudi uresničijo.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
5. NEDELJA MED Trnje
Trnje
9h +Mima Vodopivec, Trnje 39, 1. obletnica
LETOM
4.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Jožef Leoniški
Juršče 12h +Ivan Zadel, Juršče 17, 1. obletnica
Ponedeljek 5.2.
Palčje 16,30 +i Rebec, Palčje 31
Sv. Agata, dev., muč.

Torek

6.2.

Sv. Pavel Miki, duh. m.

Sreda

7.2.

Sv. Rihard, kralj

Četrtek

9.2.

Sv.Apolonija, dev.,mč.

Sobota

Zagorje

8.2. Juršče

Sv. Hieronim Emiliani

Petek

Klenik

10.2.

Sv. Sholastika, redov.

17h +i Pavlovič, Klenik 34, obletna

7h Za duhovne poklice
16h +Rudi Šajn, Juršče 71, dar. sestra

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
17,30 +Anton Rolih, Drskovče 23, obletna
Zagorje
+Albert in +i Ludvik ter +Julijana Kljun, Dr. 28, obl.
17h Spoved
Zagorje
17,30 +Viktor Barba in Mirko Boštjančič, Zag. 16, obl.
+Ivanka in +i Zadel in Šlosel, Zagorje 20, obletna

8,30 Češčenje SRT
6. NEDELJA MED Trnje
Trnje
9h +Fani Belovec, Trnje 81, osmina
LETOM
11.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Lurška Mati Božja
Palčje 12h +Anton in +i starši Česnik, Palčje 71, obletna
- SVETOPISEMSKI VIKEND: PAVEL IN NJEGOVE PRISPODOBE: Vabljeni v
Dom matere Terezije (Ilirska Bistrica) na svetopisemski vikend z naslovom: “Pavel
in njegove prispodobe” – za vsako čutilo posebej in za vseh pet skupaj, ki ga bo
vodil škof dr. Jurij Bizjak. Potekal bo od 9. do 11. februarja 2018; vabljeni, bralci,
člani svetopisemskih skupin in drugi. Informacije in prijave stefka.bizjak@rkc.si ali
tel. 051 671 757.
- SVETOVNI DAN BOLNIKOV je vsako leto 11.februarja. Letos bo to prihodnja
nedelja in ga obhajamo že šest in dvajsetič. Papež je tudi letos napisal poslanico
na temo Mati Cerkve: »Glej, tvoj sin … Glej, tvoja mati«, v kateri med drugim piše:
»Mariji, Materi nežnosti želimo izročiti vse bolne tako na telesu kot na duhu, naj
jih v njihovem upanju podpira.«
- PONUDBA ZA NOVE BRALCE TEDNIKA DRUŽINA: Če kdo ni prejel te ponudbe za tednik Družina, naj si vzame in prebere na mizici za tisk. V tej ponudbi
je tudi lepa molitev za vašo družino. Tudi če ne želite naročiti Družine, si vzemite
in molite doma za vašo družino doma!
- VSTOP NA KOR V ZAGORJU ni dovoljen otrokom brez spremstva staršev. Za
te otroke je prostor v cerkvi v prvih klopeh. Tisti otroci, ki se skrivajo na koru in se
tam igrajo s telefončki ali klepetajo, niso pri maši, četudi so pod cerkveno streho.
Zato prosim pevce in odrasle moške, da jih pošljejo s kora, sicer bo treba postaviti
vratarja pri vstopu na kor!
- INFORMATIVNA DNEVA NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA bosta v petek, 9.
februarja ob 9. in 15. uri ter v soboto, 10. februarja, ob 9. uri. Pridite in poglejte
šolo in dijaški dom. Lepo vabljeni osmošolci in devetošolci.

Enaka dneva sta tudi na Škofijski klasični gimnaziji in Jegličevem dijaškem domu
v Šentvidu v Ljubljani.

MOLITEV NA SAMEM IN MOGOČNA DELA
Jezus je v ljudeh budil zaupanje in
ga tudi potrjeval. Veseli so bili, da so
se v svojem trpljenju in stiski lahko
zatekli k njemu. Ni čudno, da so ga
želeli zadržati pri sebi. Vendar se je
pred ljudstvom umaknil. Že navsezgodaj je šel v samoto, da bi molil.
Evangelist nam ne razkriva, katera je
bila Jezusova molitev; morda se je
Bogu zahvaljeval za dober začetek
svojega delovanja, morda ga je goreče
prosil za svoje nadaljnje delovanje,
morda je v jutranji tišini preprosto
želel mirno in zbrano biti ob Očetu ali
pa je ob pogledu na jezero in pokrajino ob njem, ki je vedno bolj vstajala
iz nočne teme, opazoval dela Božje
stvariteljske moči in zanje slavil Boga
– Očeta. Povabljeni smo, da si tudi mi
kdaj vzamemo čas in v miru in tišini
na tak ali drugačen način molimo z
Jezusom. Tudi on, ki je na neprimerljiv način povezan z Bogom in mora
izpolniti zelo veliko poslanstvo, si
vzame čas in svobodo za trenutek z
Bogom; zakaj si ga ne bi tudi mi?

Tako kot se jezus ni dal prisiliti le k
eni obliki delovanja, se tudi ni pustil
vezati le na en kraj. Oznaniti mora
novico, ki se najprej usmerja na celotno Galilejo. S tem oznanilo nastopi v
sinagogah (shodnicah). Izrael je imel
le en tempelj v Jeruzalemu, sinagoga
pa je stala v vsakem judovskem kraju.
Je kraj, na katerem se skupnost zbira k
molitvi in posluša Božjo besedo. Jezus ne nastopa v puščavi (kot Janez
Krstnik), temveč gre med ljudi v sinagoge. Ne ustavi se zgolj pri oznanjevanju. Tako kot je v Kafarnaumu, potem ko je z močjo učil ljudstvo, izgnal
demona, tako je tudi njegovo nadaljnje delovanje povezano z mogočnim
izganjanjem sil, ki nasprotujejo Bogu
in mučijo ljudi. Ta povezanost med
oznanjevanjem in mogočnimi deli, ki
pomagajo ljudem, je kasneje značilna
tudi za njegove apostole. K takemu
vdanemu, »zastonjskemu« oznanjanju, pa nas vse vabi tudi apostol Pavel
v današnjem drugem berilu.
Po: F. Cerar

Pridi tudi k temu bolniku
Ti, rešitev bolnikov,
držim te za besedo in te prosim:
pridi k temu bolniku;
naj začuti, da si ti njegova rešitev,
da si tu s telesom blizu tudi po meni.
Vzemi bolno telo v svoje roke in ga zravnaj,
pritisni ranjeno dušo na svoje srce in jo ozdravi.
Dotakni se vprašujočega duha in ga obudi k novemu življenju.
Anton Rotzetter

Vsak od nas je drugačen. Zato je načinov molitve toliko, kot je ljudi, ki molijo.
V začetku lahko posnemamo druge ali
pa uporabljamo molitve iz molitvenika.
Komu bo morda pomagala skupna molitev, drugi pa se raje umaknejo v poseben
prostor, na mirnejši kraj, kakor je to storil
Jezus v današnjem evangeliju. Vsak se
odloči za svoj način, vsekakor pa išče zase najprimernejši čas in kraj.
Pomembno pa si je zapomniti, da samo
ti lahko moliš svojo molitev. Bog posluša
tvoje notranje bistvo – klic tvojega srca.
Temu prisluhne. Četudi te objema hrup,
bo Jezus znal slišati tvoje besede. Tišina
in miren kraj pomagata zgolj tebi in tvoji
zbranosti.
Povzeto po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo

Gospod, hvala ti,
ker si nam zaupal poslanstvo
oznanjevanja evangelija.
Hvala, ker si izbral nas,
šibke, slabotne, nepopolne …
Hvala, ker smo s teboj močni,
ker ob tebi nemogoče postane mogoče.
Vlivaj nam poguma,
da bomo tvoji zvesti služabniki
in žive priče tvoje ljubezni in moči.
Amen.

5. februar
AGATA
Rodila se je v plemeniti družini v mestu
Katanija na Siciliji. Bila je nežna, telesno in
dušno visoko obdarjena. Njena lepota je
privabljala številne snubce, med katerimi je
bil tudi Kvintijan, »glavar sicilskega otoka«.
Agata, ki je svoje srce oddala Božjemu ženinu, je vse gladko zavrnila. Tudi Kvintijana.
Ko je pod cesarjem Decijem leta 250 izbruhnilo preganjanje kristjanov, se je Kvintijan spomnil, da je Agata odbila njegovo ponudbo, ker je kristjanka. Nastopila je ura
maščevanja. Poklical jo je pred svoj sodni
stol in jo najprej zlepa, potem s številnimi
krutimi mukami hotel pripraviti do tega, da bi
prelomila svojo zaobljubo devištva in da bi
se odpovedala svoji veri. Vse zaman. Agata
je junaško vztrajala do konca. Opis njenega
mučeništva je nastal šele v 5. stoletju in
zgodovinsko ni zanesljiv. Ohranjena cerkvena izročila pa soglašajo, da je bila nedvomno doma iz Katanije, njeni starši so bili
premožni in ugledni meščani. Bila je vzgojena v krščanski veri in že kot mlado dekle
se je odločila, da bo živela deviško. Zaradi
krščanske vere je pretrpela strašne muke.
Prav zato jo prikazujejo tako, da nosi na
krožniku svoje deviške prsi.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Uvodi pri prazničnih in nedeljskih svetih mašah – leto B

Tviti papeža Frančiška
Ali se ustavimo, če vidimo nekoga, ki potrebuje pomoč? Na
svetu je toliko trpljenja in revščine, potrebujemo veliko dobrih samarijanov.
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.zupnija-zagorje-trnje.org/

»Kaj ko bi danes vseeno ti
prišel k meni na večerjo?«

