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MOŽ BO ZAPUSTIL OČETA IN MATER
IN SE PRIDRUŽIL ŽENI IN BOSTA OBA ENO TELO

Človeška govorica se zelo prilagaja novim razmeram,
jezik se posodablja bolj kot je bilo to v preteklosti in tako
določeni izrazi gredo v pozabo, novi pa dobivajo zakonito
pravico obstoja. V polpretekli dobi smo še govorili o možu
in ženi, pa o poroki in družini, danes so ti izrazi zamenjani
z nadomestki kot so: partner; živita skupaj, a imata ločeno
življenje; sta v skupnem gospodinjstvu. So to le novi izrazi,
ali gre za kaj več? Mislim, da lahko govorimo o drugačni
Pristopili so farizeji, in da bi ga
miselnosti in novi praksi, kar nima nič skupnega z nekdapreizkušali, so ga vprašali:
njimi opredelitvami.
Kaj sta bila mož in žena v klasični družini, nam je popol- »Ali je dovoljeno možu odslovinoma jasno: dva, ki sta postala eno, se med seboj dopolti ženo?« Odgovoril jim je:
njujeta, živita drug za drugega in sad te skupnosti je druži»Kaj vam je naročil Mojzes?«
na kot osnovna celica razvoja in rasti novih generacij. Ko
Rekli so: »Mojzes je dovolil nagovorimo o partnerjih pa dva nista več eno, ampak gre za
dve ločeni samostojni enoti, ki pač dajeta nekaj skupaj, da pisati ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel:
lahko preživita. Zako ne govorimo več o družini, ampak o
skupnem gospodinjstvu, kjer so pogostokrat skupaj otroci »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je
iz različnih skupnosti. To pa ni več družina, ampak hotel,
napisal to zapoved, na začetku
kjer pridejo ljudje občasno skupaj, da se najedo in prespistvarjenja pa ju je Bog ustvaril
jo, čez dan pa so razkropljeni in brez kakšnih skupnih nakot moža in ženo. Zaradi tega
črtov. Temu je treba dodati še dve novi ekstremni obliki
bo
mož zapustil očeta in mater
obnašanja novih generacij: veliko je otrok, ki komaj čakajo,
in
se
pridružil svoji ženi in bosta
da postanejo polnoletni, potem pa zbežijo in ne želijo imeti
oba
eno meso. Tako nista več
s svojimi starši nobenih stikov. To je še toliko bolj pereče
tam, kjer so se starši ločili in so otroci morali obvezno biti dva, ampak eno meso. Kar je tozdaj pri enem, drugič pri drugem. Na drugi strani pa je verej Bog združil, tega naj človek
dno več takih, ki ostanejo mamini sinčki in očetove punčke
ne ločuje!«
ter ne mislijo na kakšno samostojno, neodvisno življenje,
(Mr 10,2–9)
saj se pri starših, ki jih razvajajo, počutijo odlično.
Kako v takšni razslojeni družbi zvenijo Jezusovi besede: »Na začetku stvarjenja ju je Bog ustvaril
kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba
eno telo!« Težko je o tem govoriti, vendar je treba to poudarjati. Moški in ženska sta res dve samostojni polovici, ki se morata združiti in poenotiti, sicer bo nekaj manjkalo, ostala bosta polovični
osebnosti. Zato govorimo o pomembnosti zakramenta svetega zakona, kajti Bog je tisti, ki je sposoben dva poenotiti s svojo milostjo in biti garancija za skladnost zakona in družinskega življenja. Kar
je on združil tega ne ločuje, ampak ostaja zvest. Nič pa se ne zgodi na silo. Zato se zakonca trudita,
da se čim bolj približala skupnosti treh božjih oseb: Očeta, ki je naš Stvarnik, Sina, ki je naš Odrešenik in Svetega Duha, ki nas posvečuje in vodi.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
27. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
7.10.
Rožnovenska Mati B.

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Rožni venec
Trnje
Trnje

Ponedeljek

8h Spovedovanje
9h Po namenu, Kenik 44
ZAČETEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA

8.10. Palčje

15h NADALJEVANJE ČEŠČENJA in spovedovanje
16h Po namenu, Trnje 96, obletna
SKLEP ČEŠČENJA: pete litanje Srca Jez. In blagoslov
19h Po namenu, Palčje 12, dar. Pavlovič – Rožni v.

Sv.Benedikta, dev.m.

Torek

9.10. Klenik

Sv.Dionizij, škof, muč.

Sreda

10.10. Brdo

Sv.Danijel, mučenec

Četrtek

19h V čast Materi Božji v zahvalo za zdravje, Klenik 85
- Rožni venec

19h Po namenu, Ratečevo Brdo 6, 30. dan
Zagorje 19h Rožni venec

11.10. Juršče

17,30 Po namenu, Juršče 85 – Rožni venec

Sv.Janez XXIII., papež

Parje
19h V zahvalo, Parje 25a
Zagorje 19h Molitev rožnega venca za duhovne poklice
Petek
12.10. Zagorje 19h Po namenu, Zagorje 104, obletna
Sv.Maksimilijan Celjsk
- Rožni venec
Sobota
13.10. Zagorje 18h Spoved, zlasti šolarji
Sv.Koloman, mučenec
19h Po namenu, Zagorje 104, obletna – Rožni venec
28. NEDELJA Zagorje 8,30 Spoved (domači duhovnik)
MED LETOM Zagorje 9h Za vse župljane obeh župnij
14.10.
ZAČETEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
Sv. Kalist I., pp., muč. Trnje

Trnje
Palčje

10h Rožni venec
10,30 Po namenu, Klenik 31, obletna
12h Po namenu, Palčje 23

Zagorje 16h Po namenu, Zagorje 97, obletna
SKLEP CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
- CELODNEVNO ČEŠČENJE v Trnju je danes. SPORED ČEŠČENJA: po maši:
otroci, od 10,30 do 12h vsi, ki ne boste mogli popoldne. Od 15h do maše skupno češčenje. Spovedovanje bo popoldne med češčenjem (tuj spovednik). – Rezervirajmo si ta dan za zahvalo in češčenje Jezusa, ki je stalno med nami navzoč
pod podobo kruha, pa tudi, da ga prejmemo v sv. obhajilu. Jezus je prav zato v
posvečenem Kruhu, da lahko pride tudi v naša srca.
- CELODNEVNO ČEŠČENJE v Zagorju bo prihodnjo nedeljo. Spored:
Ure
10-11
11-12
12-13
13-14

Skupine
Parje
Zagorje 1-70
ŽPS+Karitas
Zagorje 71-136

Ure
Skupine
14-15
Šolarji
15-16
Drskovče
16-17
Pevci
Od 16h dalje spovedovanje

PRIDITE,
MOLIMO!

- ROŽNI VENEC molijo v cerkvi v Zagorju in Palčju vsak dan ob 19h, na Jurščah
pa v Kulturnem domu ob 19h. Lepo vabljeni (morda tudi po drugih cerkvah)!
- MŽ KARITAS TRNJA IN ZAGORJA vabi k zbiranju poljskih pridelkov in druge
hrane in gospodinjskih potrebščin za skladišče v Pivki v torek, 9.10. od 17h do
18h v Trnju v Mežnariji in v Zagorju v Kulturnemu domu. Vsem se že vnaprej
zahvaljujejo za pomoč najpotrebnejšim na našem območju.
- MAVRIČNO-KATEHETSKE IGRE (MKI): Otroci, ki želite sodelovati v Mavričnokatehetskih igrah (MKI), se čim prej prijavite Evi.
- 27. TEDEN ZA ŽIVLJENJE z geslom »STUDENCEV MOČNIH, ČISTIH SEM
ŽELJAN, (F. Balantič) bo potekal od 7. do 14. oktobra 2018. V okviru 27. tedna za
življenja bo v soboto, 13. oktobra, ob 19. uri v župnijski dvorani v Postojni
srečanje za starše, zakonce, zaročence in mlade z naslovom »Odgovorno starševstvo in načrtovanje družine«. Na srečanju bosta sodelovala zakonca Mojca in
Marko Mejak in ginekologinja s. Mirjam Cvelbar. Lepo vabljeni krščanski zakonski
pari, starši, zaročenci in mladi, ki jih zanima vprašanje odgovornega starševstva
ter načrtovanje družine na naraven način, brez uporabe kontracepcije.
- MOLITEV V OKTROBRU: Sveti oče se je odločil povabiti vse vernike z vsega
sveta k vsakodnevni molitvi rožnega venca med marijanskim mesecem oktobrom
in se s tem združiti v občestvu ter pokori kot Božje ljudstvo v prošnji Sveti Božji
Materi in svetemu nadangelu Mihaelu, da varujeta Cerkev pred hudičem, ki nas
hoče vedno ločiti od Boga in med seboj.
Molitvi si vzemite na listkih na mizici za tisk, da boste molili v cerkvi ali doma.
- KATEHEZE ZA MLADE od 18 do 35 let z naslovom VSTANI IN HODI bodo
enkrat mesečno v Ljubljani. Več si preberite na oglasni deski!
- BERA bo ta teden po maši: jutri v Palčju, v torek v Kleniku, v sredo na Brdu, v
četrtek v Parjah; v Trnju bo v soboto od 14h do 16h, v Zagorju vsak dan dopoldne, razen srede, ali zvečer po 20h.
- SPOVED bo danes v Trnju od 15h naprej. V Zagorju bo v soboto eno uro pred
mašo, v nedeljo ob 8,30 do maše in popoldne od 16h dalje (tuj spovednik). Naj
dan celodnevnega češčenja ne gre mimo nas brez dobre spovedi in vrednega
prejema sv. obhajila.
- JESENSKO ROMANJE NA BREZJE bo zadnjo nedeljo v tem mesecu (28.10.)
popoldne. Prijavite se čim prej, da bom vedel, ali gremo s svojim avtobusom ali se
pridružimo kaki drugi župniji.

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA
Prav 7. oktobra obhajamo praznik Rožnovenske Božje Matere, ki je bil v bogoslužje vpeljan kot spomin na krščansko zmago nad Turki pri Lepantu 7. oktobra 1571. Molitev rožnega venca je
bila skozi mnoga stoletja vir moči in
poguma, vir milosti in blagoslova. V
mnogih Marijinih prikazovanjih na različnih koncih sveta je bilo po vidcih slišano naročilo: Molite rožni venec! Sku-

paj z naročilom po molitvi slišimo
mnoge odmeve, kaj vse lepega in blagoslovljenega se je zgodilo po vztrajni
in goreči molitvi ter premišljevanju
rožnovenskih skrivnosti.
Tudi marsikateri zakon in družinska
preizkušnja se reši v moči molitve rožnega venca. Dejstvo je, kar nam potrjuje tudi današnja Božja beseda, da zakonska zveza med možem in ženo

presega zgolj človeško zakonodajo in je
več kot le dogovor med zakoncema. Je
uresničitev zamisli, ki jo je imel Bog, ko
je ustvaril
človeka kot moža in ženo. Kdor to zvezo
pretrga in osnuje drugo zakonsko skupnost, po Jezusovih besedah prešuštvuje.
Ta izraz nam je znan iz Svetega pisma.
Ljudska govorica ga ne uporablja. Mogli
bi preprosto reči, da zakonec, ki to stori,
stori nekaj, kar ni prav. Oddaljuje se od
Božje zamisli. Ker je zakonska zveza
med možem in ženo v Božji zamisli nekaj velikega, tudi njena prelomitev ne
more biti brez velike odgovornosti.
Mojzes je razrešitev zakonske zveze dovolil zaradi trdosrčnosti. Tudi ta izraz
kaže na oddaljevanje od Božje zamisli.
Bog je ljubezen; zveza med možem in
ženo je najmočnejši odsev te ljubezni,
razbitje te zveze je znak velikega pomanjkanje ljubezni, je trdosrčnost. Bolj
se človeštvo oddaljuje od Boga, več je
med ljudmi trdosrčnosti. Zato je tudi vedno več »prešuštvovanja«.
Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubezni
med zakonci ena od tistih, ki jih vključimo v naše molitvene namene, še posebej v tem mesecu premišljevanja skrivnosti rožnega venca.
Gospod, hvala ti za naše družine.
Za vse, ki v svojo skupnost vabijo tudi tebe in se ti vedno znajo zahvaljevati.
Hvala, da družinam namenjaš posebno
ljubezen, skrb in pomoč po različnih
dejavnostih Cerkve. Ob doživljanju tvoje
ljubezni nas krepiš in medsebojno
povezuješ.
Amen.

SMEH JE POL ZDRAVJA

RAJE NE – »Mami, a naj očku pokažem test od
matematike, za katerega sem dobil enico?« –
»Danes raje ne, saj sem mu pokazala že račun
za elektriko.«

8. oktober
PELAGIJA
V rimskem seznamu svetnikov najdemo
za današnji dan sveto Pelagijo Jeruzalemsko, ki je umrla okoli leta 457. Njeno češčenje je izpričano že v prvi polovici 6. stoletja,
po čemer sklepamo, da je zgodovinsko resnična oseba, čeprav vemo o njej malo zanesljivega. Tako lahko nekaj podatkov o njej
izluščimo iz legend. Ena od njih pripoveduje, da je bila Pelagija po poklicu igralka in
plesalka, ki je živela bolj malo zgledno življenje. Ko je nekoč poslušala pridigo tamkajšnjega škofa, je bila tako pretresena, da
je dala svojemu dotedanjemu življenju slovo
ter odšla živet na Oljsko goro. Nadela si je
moška oblačila in se zaprla v meniško celico, ki je vse do smrti ni zapustila. Druga legenda pa pravi, da je bila sveta Pelagija
mučenka v Antiohiji in je dala življenje za
vero v času preganjanja cesarja Dioklecijana. Bila je stara petnajst let in bila je goreča
vernica. Antiohijski cesarski namestnik je
nekega dne poslal vojake, naj gredo ponjo
in jo privedejo pred sodišče. Obkolili so hišo
in Pelagijo pozvali, naj pride ven. Takoj je
vedela, da jo čaka sodišče, mučenje in smrt,
zato je odprla vrata in vojake prosila, naj
samo malo počakajo. Odšla je v gornje prostore, dvignila roke proti nebu in dolgo molila k Bogu, naj sprejme njeno dušo in ne dovoli, da bi jo oskrunili in s strehe hiše skočila
v smrt. To naj bi se zgodilo leta 302.

Tviti papeža Frančiška
Koliko trpljenja, koliko
opustošenja, koliko bolečine
vedno prinese s seboj
upraba orožja.
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