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BOŽJE KRALJESTVO SE VAM JE PRIBLIŽALO

V začetku julija so nove maše. Vsaka nova maša je velik
praznik za župnijo, zato se vsi potrudijo pri pripravi nepozabne slovesnosti. Z velikim veseljem čestitamo slavljencu in ga
spodbujamo, naj bo korajžen pri svojem delu. Ko je Jezus poslal dvainsedemdeset učencev oznanjat evangelij, jim je rekel: »Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove!« Verjetno se
je marsikdo ustrašil, ko je to slišal. Zato jih je poslal po dva in
dva. Jezus je vedel, da njihovo delo ne bo lahko, kajti svet, v
katerega so poslani, je daleč od Božjega kraljestva.
Ali je danes kaj drugače? Zdi se mi, da je veliko težje, kot
Tisti čas je Gospod določil še
nekoč.
Živimo v času velikega individualizma, množične dudrugih dvainsedemdeset in
hovne
ponudbe
in relativizma. Vsakdo naj vzame to, kar mu v
jih poslal pred seboj po dva
danem trenutku ugaja, kajti tudi duhovna ponudba je ena od
in dva v vsako mesto in kraj, oblik servisne dejavnosti. Kako v svetu, ki je brez kompasa,
kamor je sam nameraval.
oznanjati veselo oznanilo, da je Bog eden, da nas je on ustvaRekel jim je:
ril in bomo na koncu njemu dajali odgovor o svojem poslovanju. To je preveč zahteven in dolgotrajen projekt, mi pa
»Žetev je obilna,
hočemo biti srečni in zadovoljni tukaj in sedaj. Kako naj nodelavcev pa malo.
vomašnik gre vesel na delo, če ima pred seboj ljudi, ki ne veProsíte torej Gospoda žetve,
do, kaj bi radi?
naj pošlje delavce
»Pošiljam vas kot jagnjeta med volkove. Mediji vas bodo
na svojo žetev. Pojdite!
raztrgali, o vas bodo širili številne neresnice, a se ne bojte.
Pošiljam vas kakor
Poslani ste, da oznanjate: 'Približalo se vam je Božje kraljestvo!'« govori danes Jezus novomašnikom. Ne more jih pošiljajagnjeta med volkove.
ti po dva in dva, ker so letos samo štirje. Kot kaplani bodo
Ne nosíte s seboj
imeli ob sebi več ali manj gorečega župnika, ki bo vsakemu
ne denarnice, ne torbe,
pomagal, da ne bi obupali že na začetku. Vsi mladi in manj
ne sandal in spotoma
mladi duhovniki pa rabijo ob sebi še podporo vseh tistih, ki še
nikogar ne pozdravljajte!
vedno hodijo v cerkev. Vsaj ti verniki, s katerimi se duhovniki
V katero koli hišo pridete,
srečujemo vsako nedeljo, ali vsaj ob večjih praznikih, naj ne bi
recíte najprej: »Mir tej hiši!« bili podobni krvoločnim volkovom, ampak ovcam, ki poslušajo
svojega pastirja, mu zaupajo in mu sledijo. Tudi duhovnik je
(Lk 10,1–5)
človek s svojim temperamentom in se navadno zelo prilagodi
določenemu okolju, ki ga sprejema, ali pa ga zavrača. Zato lahko trdimo, da je treba pregovor »Po duhovniku gre vera gor in tudi dol!« nekoliko spremeniti: »Po župnijski skupnosti gre vera gor in dol!« Kjer
ni pravega zaupanja, tam ne moremo pričakovati, da bodo ljudje pripravljeni za skupne projekte, kjer je
treba žrtvovati svoj čas in določena sredstva. Danes je zaupanje v Cerkev na Slovenskem na nični stopnji. Ali samo zaradi škandalov peščice duhovnikov? Ne. Zaupanje je na nični stopnji zaradi vseh verujočih. Vsi se moramo vprašati, kaj narediti, da bo krščanski stil življenja ponovno zanimiv.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
14. NEDELJA
Trnje
MED LETOM Trnje
Sv.Vilibald,škof 7.7.
Ned.Slovencev po sv.

Ponedeljek

8.7.

Sv. Kilijan, škof, muč.

Torek
Kitajski mučenci

Četrtek
Petek

12.7.

Sv.Mohor in Fortunat

Sobota

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

9.7. Parje
Klenik
11.7. Juršče

Sv.Benedikt,op.,zv.Ev.

13.7.

8,30 Češčenje SRT
9h Obletn. posvetitve žup. cerkve: Za vse dobrotnike

20h +Hermina Tomšič, Palčje 13, 1. obletnica

19h +Jože Čančula, Parje 23, obletna
20h +Anton in Jožef Polh, Klenik 39, obletna
19h +Marijan in Marija Glažar, Juršče 72, obletna

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje 20h +Marija Urbas, Zagorje 102/c, 30. dan

Sv. Henrik II., cesar

Duplje

Za romarje ŽPS

15. NEDELJA
MED LETOM
14.7.

Juršče
Trnje
Trnje

7,30 +Jeromen in Kristina Žužek, Juršče 62, 1.oblet.
8,30 Češčenje SRT
9h +Marta Rebec, Trnje 5,osmina

Sv,Kamil de Lellis,duh

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

- 112. OBLETNCA POSVETITVE TRNJSKE CERKVE je točno danes. Vabljeni,
da se po maši nekoliko zadržite in poklepetate pred cerkvijo ob kakem kozarčku
pijače in piškotu.
- NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU. Lepo pozdravljeni Slovenci, ki ste morda
sedaj med nami! Želimo vam, da bi se dobro počutili v naši domovini in se z lepimi vtisi vrnili v svojo novo domovino. – Prav je, da vzdržujemo stike s svojimi sorodniki ali prijatelji, ki živijo po raznih delih našega sveta, pa naj bodo v Evropi ali
na drugih celinah.
- ZLATO MAŠO ima danes v Jelšanah ob 16h g. Franc Raspor. Morda se bo
kdo udeležil. Vsekakor mu čestitamo ob tem jubileju in mu želimo dobrega zdravja, za kar tudi prosimo Gospoda, da bo mogel še naprej delati v Njegovem vinogradu.

- ROMANJE ŽPS na Gorenjsko bo v soboto, 13.7. Odhod iz Zagorja ob 7h. Prijavi se!!!

- PRIJAVNICE ZA ORATORIJ V ŠMIHELU so še na razpolago na mizici za tisk.
Čim prej se prijavite tisti otroci, ki se ga želite udeležiti.

Prva nedelja v mesecu juliju nas vsako
leto poveže z rojaki. Ob tej priložnosti
je dr. Andrej Fink razmišljal takole:
»Slovenija mora, kot je rekel dr. Lambert Ehrlich, 'biti mejnik, ki druži in
veže jug s severom, vzhod z zahodom.
Sama ne sme biti ne eno, ne drugo, ne
tretje. Ostati mora mejnik, ki druži vse,
kakor Sv. Višarje. To nalogo bo pa Slo-

venija mogla izpolnjevati samo v svobodi, ne pod gospodarjem, ki bi sedel
bodisi na jugu ali na severu, na vzhodu
ali na zahodu ...'
Slovenci zunaj meja živimo v neprestanem zavestnem in podzavestnem primerjanju sebe s svetom, ki nas obdaja.
Iz tega gledišča se nam Slovenija zdi
veliko večja, kot je v resnici. To opažajo

skoraj vsi rojaki, nekateri tudi zelo visoki uradniki slovenske države, ki iz
matice prihajajo na obisk k nam in opazujejo slovenske stvaritve v svetu.

Naj bo trojna, se pravi matična, zamejska in izseljenska, Slovenija vsem in za
vse, kjerkoli nam je dano živeti, primeren in prijeten krov in zatočišče.«
Po: radio.ognjisce.si

JAGNJETA IN VOLKOVI
Jezus nam ni naročil, naj bomo
zvitorepe lisice, bodeči ježi ali
strahopetni zajci. Jagnjeta naj
bomo. Jagnje je prikupno, ne misli
hudega, ni se ga treba bati. Malo
zahteva, daje pa vse: volno, kožuh
in meso.
Ko nas Jezus pošilja kot jagnjeta med volkove, hoče reči, da
evangelija ne smemo oznanjati in
braniti s sredstvi, ki so lastna volkovom. Nasilje naj premagujemo s
krotkostjo, hudobijo z dobroto, izkoriščanje s pravičnostjo, laž z resnico. Če se kdo spravi na nas z
vsemi sredstvi, ki jih premore, bo
to tem večji dokaz, kako je potreben našega pričevanja.
Po človeški pameti bodo volkovi
imeli lahko delo. Pokazali bodo
zobe in jagnjet ne bo več. Ali Jezus
tega ne ve? Najbrž ve, toda očitno
ne računa samo s človeško pametjo. Računa z Božjo močjo, ki se
pokaže takrat, ko je oznanjevalec
evangelija brez moči.

Kristjani se dandanes pogosto
čutimo kako ovce med volkovi.
Ničesar nimamo, na kar bi se
mogli zanašati, nikogar nimamo,
da bi povzdignil glas
v našo
obrambo. Kdo se zavzame za nas,
ko si nas javno privoščijo ali pa se
vedejo do nas, kakor da nas ni?
Naše župnijske maše sredi nedeljskih dopoldnevov se počutijo
kakor nebogljen jagenjček med širokim naborom ponudb širom naokrog prav ob tej nedeljskih uri.
Vse številčnejše možnosti se pojavljajo, ki so kakor jate lačnih
volkov, ki vztrajno odjedajo naša
nedeljska evharistična slavja. Nič
bolje se ne godi verouku sredi kopice obveznih in neobveznih
predmetov in obšolskih dejavnosti.
Zgodovina pozna obdobja, v katerih so bili kristjani bolj volkovi kot
jagnjeta. Ali so nam tista obdobja
v čast in Cerkvi v blagoslov?
Po: p. F. Cerar

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj pomeni »Ne imej drugih bogov poleg mene!«?
Ta zapoved nam prepoveduje:
* da bi častili druga božanstva in malike ali kakšnega zemeljskega idola ali da bi
se popolnoma predali zemeljskim dobrinam (denarju, vplivu, uspehu, lepoti,
mladosti itd.),
* da bi bili praznoverni, namesto da bi verovali v Božjo moč, v njegovo vodstvo
in blagoslov, da bi se obrnili k ezoteričnim, magičnim ali okultnim praksam ali
da bi se ukvarjali z vedeževanjem ali s spiritizmom,
* da bi skušali Boga z besedami ali dejanji,
* da bi zagrešili sakrileg, tj. svetoskrunstvo,

* da bi si pridobili duhovno moč s korupcijo in da bi sveto onečastili s trgovanjem z
njim (simonija).
(KKC 2110–2128; 2138–2140)

Kako zakon postane srečen
Ste srečni v svojem zakonu, resnično srečni?
Začenjajte vsak dan z mislijo:
»Ljubila se bova takšna, kakršna sva,
z vsemi napakami in slabostmi, danes, jutri in
pojutrišnjem.
Želiva košček nebes na zemlji in si ga bova
ustvarila sama,
doma, z drobnimi, vsakdanjimi stvarmi.
Nad svojo ljubeznijo bova bdela kot na začetku
najine zveze.«
Vsak dan začnita tako in mislita na to,
da je nad vama Bog,
h kateremu se lahko zatekata skupaj z vsem
zaupanjem.
Ne Bog za slabe dni, ampak za vse.
Vajinih skrbi in strahov ne bo odvzel,
toda ob vsem bo množil vajino ljubezen
in z ljubeznijo vajino skupno veselje do življenja.
Po: Phil Bosmans, Živi vsak dan

SMEH JE POL ZDRAVJA

8. julij
KILIJAN
Našim prednikom severno od Drave so Kristusovo blagovest oznanjali irski menihi, ki so
pri svojem apostolskem poslanstvu pokazali
veliko razumevanja za dobre lastnosti poganskih ljudi in so zavestno gradili na njih. Ob svetem Kolumbanu, ki je misijonaril na ozemlju
današnje severne Italije, je med irskimi menihi,
apostoli evropske celine, najbolj znan Kilijan.
Rodil se je okoli leta 644 na Irskem. Postal je
duhovnik; ko se je odločil, da odide kot misijonar na evropsko celino, je bil posvečen v škofa. Skupaj z enajstimi tovariši je prišel leta 686
v nemško frankovsko državo. Kilijan se je
ustavil v mestu Würzburg, kjer je za krščanstvo pridobil mladega vojvodo Gozberta. Od
pokristjanjenega vojvoda je Kilijan zahteval, da
svojo spreobrnitev h krščanski veri tudi na zunaj izpriča s tem, da se loči od žene, vdove
svojega brata, s katero ni bil zakonito poročen.
Vojvoda je njegovo zahtevo izpolnil, čeprav je
tisto ženo močno ljubil. Ko je ta žena, ime ji je
bilo Geilana, izvedela, da je mož privolil v ločitev, je sklenila, da bo škofa Kilijana spravila s
poti. Izkoristila je priložnost, ko je bil vojvoda
na bojnem pohodu. Najela je morilca, ki je 8.
julija 689 vdrl v kapelo in stanovanje ter z
mečem obglavil škofa Kilijana.
»Glej, napeljal bom .. mir kakor reko,« nam po preroku Izaiju to nedeljo
v Božji besedi govori Bog.
To se zgodi, kadar odpremo svoje srce njegovi ljubezni. Mir nas preplavi
in se širi na ljudi, s katerimi se srečujemo.
Pojdimo v svet, pojdimo med ljudi in
ponesimo ter podelimo ta mir, ki k
nam prihaja od zgoraj.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv.
mašah – leto C

»Če resnično hočeš shujšati,
ti kot prijatelj iskreno priporočam,
da nehaš strašiti po restavracijah in gostilnah.«
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