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Trnja in Zagorja
31. nedelja med letom - Zahvalna

4.11.2018

LJUBI GOSPODA, SVOJEGA BOGA IZ VSEGA SRCA

Leto XVI., 42 (892)

Kaj razumemo pod besedo ljubezen? Marsikaj, saj gre
za besedo, ki jo največ uporabljamo in tudi najbolj zlorabljamo. V ospredju je namreč kemija, ki pa nima nobene
prave povezave z ljubeznijo. Spolni nagon in strast sta
največkrat degradacija popolnega podarjanja drugemu,
kar naj bi ljubezen bila. In vendar se vsi zavedamo, da
nekoga moraš imeti rad, sicer je tvoje življenje brez
jasnega motiva, kaj naj bi bil smisel tvojega bivanja. Samega sebe se hitro naveličaš in z nekom moraš deliti
Jezus mu je odgovoril:
svoje izkušnje, veselje, bolečino in strahove. Če so te
»Prva zapoved med vsemi je:
ljudje velikokrat prizadeli in jim več ne zaupaš, se nave›Poslušaj, Izrael, Gospod je
žeš na kakšnega hišnega ljubljenčka, psička, mačko, kanaš Bog, edini Gospod.
narčka. Ko vidim mlajše odrasle osebe, ki se sprehajajo s
Ljubi torej Gospoda,
psom, namesto z otrokom, se navadno vprašam: »Kaj se
svojega Boga, z vsem srcem
nam dogaja? Smo res drug drugemu tujci in so zato naj- in vso dušo in vsem mišljenjem
in vso močjo.‹
boljši prijatelji domače živali!« Zares narobe svet!
To
je prva zapoved.
Koga moraš imeti najprej rad? Tistega, ki te je ustvaril,
Druga
je tej enaka:
osebo, ki se ji je zdelo dobro, da ti živiš. Zato se prva
›Ljubi
svojega
bližnjega
Mojzesova zapoved glasi: »Poslušaj, Izrael, Gospod, naš
kakor
sam
sebe.‹
Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga iz
Večja od teh ni
vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso
nobena
druga zapoved.«
močjo!« Kako lepo sporočilo, ki ga večina sodobnikov ne
(Mr 12,29–31)
razume. »Zakaj bi ljubil Boga, če smo sami sposobni
ustvariti življenje? Sodobna znanost dela čudeže!« Vse to
je res, a vendar se nam dogaja, da z istimi sredstvi ustvarjamo nova življenja in jih hkrati pogubljamo. Za razvoj medicine se namenjajo ogromne milijarde, a veliko več denarja namenjamo sodobni vojaški tehniki in načrtnemu uničevanju življenja. Kakšni stvarniki smo? Nismo
stvarniki, ampak zločinci. Ali lahko imamo takšnega »super človeka« radi? Zato se ne smemo
čuditi, da je beseda ljubezen tako zlorabljena. Drugače ne more biti, ker je sodobnik pozabil
kdo ga je ustvaril in kakšen je pravi smisel njegovega življenja!
»Ljubi Gospoda, svojega Boga iz vsega srca!« Bog je prvi, ki si zasluži, da ga ubogamo in se
držimo njegovih pravil. On nas je ustvaril, nas vodi in želi biti središče našega življenja. On sicer ne potrebuje naše ljubezni, a nas ima neizmerno rad in mu ni vseeno, kaj se z nami dogaja.
Od nas pričakuje le to, da bi nas njegova ljubezen ogrela in prerodila, da bi začutili, kako ljubezni ne smeš zapirati v svoj mali svet, temveč jo moraš deliti z drugimi. Samo na tak način
postaja naš svet lepši, bolj človeški in tudi bolj božji. Zato je prvi korak zelo pomemben: Ker
nas je Bog prvi ljubil, smo mi sposobni ljubiti drug drugega.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
31. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
- ZAHVALNA
4.11. Zagorje
Sv. Karel Boromejski Juršče
Trnje
Ponedeljek 5.11.
Palčje
Sv.Zaharija in Elizabeta

Torek

6.11.

Sv. Lenart, opat

Klenik

Sreda

7.11. Zagorje

Četrtek

8.11. Juršče

Obl. posvetitve stol- nice v Kopru

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Klenik 3, obletna
Po namenu, Trnje 70, obletna

10,30 Za vse župljane obeh župnij
12h Po namenu, Juršče 31, obletna
15h Krst: Miha Rebec
17,30 Po namenu, Palčje 13, obletna
17,30 Po namenu, Klenik 4/a, obletna

7h Po namenu, Zagorje 59, obletna
16h Po namenu, Juršče 21, obletna

Sv. Bogomir, škof

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
9.111. Zagorje
17,30 Po namenu, Zagorje 124, dar. Novak, Selce
Obl. posvetitve latera- nske bazilike
Sobota

10.11.

Sv. Leon Veliki, papež

Zagorje

17,30 Po namenu, obletna
Po namenu, Dr. 1, dar. Slavina

9h SHOD: V čast sv. Lenartu za sosesko - Ofer
32. NEDELJA Klenik
MED LETOM Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
11.11. Palčje 12h Po namenu, Palčje 71, obl.
Sv. Martin, škof

Šilentab 14h SHOD: V čast sv. Martinu, Rateč. Brdo 12 - Ofer

- ZAHVALNA NEDELJA je danes. Vabi nas, da se zahvaljujemo Bogu ne samo za
poljske pridelke, ampak tudi za vse druge dobrine, ki jih prejemamo iz njegovih rok.- MILOŠČINA današnje – ZAHVALNE NEDELJE je v celoti namenjena za kritje
stroškov obnove pastoralnega doma Morska zvezda v Strunjanu. V imenu škofije
se vam zahvaljujem za vaš dar v ta namen!
VEROUK bo ta teden reden za vse skupine.
- SESTANEK MŽ KARITAS bo v torek ob 19h v župnišču v Zagorju. Vse članice
lepo vabljene!
- DVA SHODA: sv. Lenarta v KLENIKU ob 9h in sv. Martina na ŠILENTABRU
ob 14h bosta prihodnjo nedeljo. Pri obeh bo tudi OFER za cerkvene potrebe.
Vam toplo priporočam! Na Šilentabru bo maševal g. Jože Jakopič iz Slavine.
- DRUŽINA KERNEL vabi na KONCERT, ki bo v četrtek, 8. 11. 2018 ob 19h v
dvorani Glasbene šole Postojna. Jurij bo imel zaključni koncert iz klavirja, Neža
pa bo prepevala.
- PASTORALNI VIKEND BOGOSLOVCA: Prihodnji petek pride na pastoralni vikend bogoslovec prvega letnika, g.Luka Jesenko, da spozna življenje na župniji.
- ADVENTNI ORATORIJSKI DAN za župniji Trnje in Zagorje bo v soboto, 1. decembra 2018 v župnišču Zagorje. Vsi otroci ste vabljeni, da se nam pridružite v
objemu petja, iger, veselja,ustvarjanja, zgodb in tudi molitve, pa še kaj! Prijavnico
z okvirnim program dobite na mizici za tisk in jo oddajte v škatlo v veroučni učilnici
v Trnju ali Zagorju do 23.11.2018. Se vidimo na oratorijskem dnevu !
- MARJANSKI KOLEDAR 2019 je že na razpolago (cena: 2,50 €). V Trnju ga
dobite v zakristiji, v Zagorju pa v župnišču.

ZA KAKŠNO LJUBEZEN GRE?
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega sploh ne mislimo, da ravno zanj nimamo
srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z časa, da dvomimo in z Bogom nimamo
vso močjo.« Beremo v današnjem evange- kaj početi? Kako je mogoče samega sebe
liju. Naštete sposobnosti pomenijo nasled- pripraviti k ljubezni do Boga? Ali je ljubenje: Srce pomeni moč volje, duša življenj- zen mogoče zapovedati in aktivirati s posko moč, mišljenje moč razuma; poleg močjo volje?
vseh naštetih je omenjena še življenjska
Jezus s to zapovedjo ni mislil enega
moč nasploh. Jezus med vsemi naštetimi samega dejanja, ki bi ga bilo mogoče izvrsposobnostmi ni hotel potegniti ostre meje, šiti naenkrat. Gre za življenjsko nalogo.
pa tudi ni imel namena izčrpno govoriti o Ljubezen do Boga, v vsem življenju, je naš
vidikih našega notranjega življenja. Hotel cilj. Z ljubeznijo je mišljen odnos, v kateje povedati, da moramo vse svoje moči, rega vstopimo s svojo celotno osebo. Kabrez izjeme, postaviti v službo ljubezni do dar samo nekaj darujemo, kadar samo izBoga. Vsako našteto sposobnost naj bi govarjamo molitvene obrazce, kadar daru»vso« dali v službo ljubezni do Boga. Z jemo stvari, ki niso del naše osebe, in kavso intenzivnostjo in vsemi svojimi zmož- dar se to dogaja, ne da bi se pri tem zavzeli
nostmi naj bi svoje sposobnosti usmerili v s svojo celotno osebo, takrat ne ljubimo in
ljubezen do Boga. Z vsem, kar smo, naj bi zgrešimo smisel svojega življenja. V ljuodločno in v ljubezni bili predani Bogu.
bezni je v igri lastna oseba. Ljubezen je
Tu se nam postavi veliko vprašanj. Je to vsaka oblika osebnega srečanja z Bogom,
kdo že kdaj dosegel? Obstaja kakšna mož- pač glede na naše različne zmožnosti in
nost, da bi izpolnili to zapoved? Kdo lahko sposobnosti. In zapoved zahteva, da se z
o sebi trdi, da ljubi Boga na tako popoln vsem, kar smo, Bogu popolnoma predanačin? In kakšen je naš dejanski odnos do mo.
Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo
Boga? Ali ni večkrat tako, da na Boga

Ljubim te, Gospod, moja moč,
Gospod, moja skala,
moj grad, moj osvoboditelj,
moj Bog, kamor se zatekam.
Ps 18, 2–4

Polna soba igrač, oblačilca iz najboljših
kolekcij otroške mode, šolska torba ugledne znamke, računalnik za igrice, skuter
pri štirinajstih, motor pri šestnajstih, avto
pri komaj dopolnjenih osemnajstih letih.
Hiša lepa in pospravljena, delovno mesto zagotovljeno, računalnik za lažje delo,
mobilni telefon, nezgodno zavarovanje,
polica življenjskega zavarovanja, trije

televizorji, omara, polna oblek, čevlji za
vsak letni čas, hiter avto z zračno blazino,
antiblokirnim sistemom in pogonom na
vsa štiri kolesa, brezstične kreditne kartice, pokojnina ...
Še nikoli nismo imeli na razpolago toliko
stvari kakor danes.
Še nikoli nista negotovost in depresija
povzročali takšnih tragedij kakor danes.

Še nikoli tako kot danes, če izvzamemo
nekatere oblike ekscentričnosti, kot so
moški uhan, nenavadne pričeske, silikonske ženske prsi ..., ljudem ni manjkalo izvirnosti in sposobnosti za sprejemanje odločitev proti toku.
Kajti vse, kar ni postavljeno na »skalo«,
jemlje veselje in pogum za svobodo zaradi
strahu, da bi se znašli brez vsega.
Ljubim te, Gospod, moja skala, moja
svoboda.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan

Jezus od nas pričakuje le to, da
spolnjujemo njegove zapovedi, posebej še ti dve, ki jih poudari v današnjem evangeliju: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z
vsem mišljenjem in z vso močjo!« ter
»ljubi svojega bližnjega kakor samega
sebe.«
To je naša vera, le z izpolnjevanjem
teh zapovedi smo res kristjani.
Prosimo Gospoda, da nam da moči,
da bi znali in predvsem zmogli izpolnjevati njegove zapovedi v našem
vsakdanu.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B

Tviti papeža Frančiška
Nikoli več nasilja!
Nikoli več vojne!

10. november
LEON VELIKI
Ni znano, kdaj in kje je bil ta veliki papež
rojen. Kristusovo Cerkev je vodil 21 let. Že
pred izvolitvijo za papeža je opravljal odgovorne službe v rimski Cerkvi. Odlikoval se je
po temeljiti bogoslovni izobrazbi, izredni iznajdljivosti, znal se je hitro odločati in imel je
dober posluh za potrebe časa. Kot naslednik apostola Petra je na škofovski sedež v
Rimu sedel 29. septembra 440. V dolgih letih papeževanja je imel Leon veliko priložnosti, da je kot najvišji pastir Cerkve branil
in varoval čistost vere. S spoštovanjem se
ga spominja tudi svetna zgodovina, ker je
Evropo in zahodno kulturo dvakrat rešil pred
uničenjem. Leta 452 je hunski poglavar Atila, imenovan »šiba Božja«, privihral v severno Italijo, zavzel, oplenil in porušil Oglej
ter vrsto drugih mest proti jugu. Pot v Rim
mu je bila odprta. Cesar Valentinijan se je v
skrajni stiski obrnil na papeža in Leon je šel
Atilu naproti do Mantove ter dosegel, da se
je divji hunski vojskovodja umaknil v Panonijo. Tri leta kasneje je Leon spet posredoval za premirje pri vandalskem kralju Gejzeriku. Zaradi svojih izrednih zaslug za Cerkev
in svetno družbo je tako zaslužil naziv Veliki. Umrl je 10. novembra 461. Od 7. stoletja
dalje so njegov spomin obhajali 11. aprila,
po novem pa se obhaja njegov spomin na
dan njegove smrti.

SMEH JE POL ZDRAVJA
MIKROFON – Zaradi velikega števila študentov v dvorani si je profesor
omislil miniaturni mikrofon in pred
predavanjem vprašal: »Ali me študentje v zadnji vrsti slišite?« – »Ja!«
se je oglasil nekdo, »vendar nas ne
moti preveč!«
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/

