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PREROK NI BREZ ČASTI, RAZEN V DOMAČEM KRAJU
Kako resno me jemlje moja družina? Kako sem sprejet
med sošolci? Ali moja beseda v kolektivu kaj velja? S temi
vprašanji se srečujemo vsak dan in večina bi odgovorila
enako, kot je odgovoril Jezus v svojem domačem kraju:
»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih
sorodnikih in v svoji hiši.« Kje so vzroki, da tisti, ki izstopa
s svojo nadarjenostjo, poslovnimi uspehi in modrostjo, ni
sprejet. Je v ozadju le zavist, ali še kaj drugega?
Vsekakor zavist in nevoščljivost najbolj izstopata, kajti
»Ali ni to tisti tesar,
ne prenesemo, da bi bil kdo boljši od nas. Preveč se cenisin Marije in brat Jakoba,
mo, pa čeprav se večina v šoli ali kje drugje ni kaj prida
Jozéja, Juda in Simona?
trudila, da bi si osvojili čim več znanja in poklicnih sposobMar njegove sestre niso tu,
nosti. V ozadju ni samo lenoba, ampak prepričanje, da je
pri nas?«
najlaže živeti na plečih koga drugega. Zato se mnogi tolaIn spotikali so se nad njim.
žijo s tem, da se bodo že kako znašli. Prebrisanih lisjakov
Jezus pa jim je govoril:
je vedno več, še največ na vrhu, med voditelji.
»Prerok ni brez časti,
Kaj lahko rečemo o uravnilovki, da bi bili vsi enaki? To je
razen v domačem kraju,
bila ideja komunizma, ki pa se ni obnesla, ker se je enapri svojih sorodnikih
kost zahtevala le od tistih, ki so spodaj in brez pravic pri
in v svoji hiši.«
odločanju. Uravnilovka je zgrešena zadeva, ker nismo izIn
ni
mogel tam storiti
delani po tekočem traku. Vsakdo je original, nekaj posebnobenega
mogočnega dela,
nega, kar ni primerljivo s kom drugim. Tako je prav, ker le
samo
na
nekaj bolnikov
na tak način prinašaš v skupnost nekaj svojega, kar drugi
je
položil
roke
in jih ozdravil.
nima. Če je to res, zakaj je potem med nami toliko zavisti
In
čudil
se
je
njihovi
neveri.
in tekmovanja? Preprosto zato, ker nekateri izstopajo, drugi pa ne, nekateri izkoristijo svoje talente, drugi pa so po(Mr 6,3–6)
dobni tistemu, ki je prejel en talent in še s tistim si ni znal
pomagati in ga izkoristiti. Raje ga je zakopal. Zavist najbolj izstopa pri ljudeh, ki se ne potrudijo,
da bi samega sebe čim bolj poznali in izkoristili svoje prednosti. Mnogi ne najdejo pravih vzgibov za dejavnost, nič jih ne zanima in zato imajo preveč časa za gledanje k sosedu, ki ima
vsak dan kaj novega. Prepričujejo se, da so najbolj ubogi, ker se niso rodili pod srečno zvezdo.
Hudo je, ker se ne morejo sprijazniti z mislijo, da za njihovo stanje ni kriv sosed, ampak sami.
»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju.« S tem Jezusovim stavkom se moramo sprijazniti in ga sprejeti. To pa ne pomeni, da bomo zaradi tega zatrli svojo originalnost in postali del
črede, ki slepo sledi svojemu voditelju. Ne. Originalni smo in to svojo enkratnost moramo živeti
najprej zase. Ko se dovolj cenimo in izkoristimo svoje talente, smo lahko tudi najboljši za skupnost, v kateri živimo.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
14. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
8.7. Trnje
Sv.Kilijan, škof, muč.

7,30 Po namenu, Juršče 25
8,30 Spoved in češčenje SRT
9h Po namenu, Postojna, osmina

Zagorje 16h ZLATA MAŠA g.Rudija Štavar – somaševanje,
ki ga vodi upokjeni naškof dr.Anton Stres
Za vse župljane obeh župnij (župnik)

Ponedeljek 9.7.
Parje
Kitajski muč enci
Torek
10.7.
Klenik
Sv. Amalija, redovnica

20h Po namenu, Parje 23, 1. obletnica
20h Po namenu, Klenik 23

Sreda
11.7. Zagorje 7h V dober namen
Sv. Benedikt, opat zavetnik Evrope
Četrtek
12.7. Juršče 19h Po namenu, Juršče 42, obletna
Sv.Mohor in Fortunat

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
13.7. Zagorje 20h 20h Po namenu, Zagorje 117
Sv.Henrik II. cesar
20h Po namenu, Parje 11, obletna
Sobota
14.7. Višarje 12h V dober namen // v primeru slabega vremena pa:
Sv. Kamil de Lellis, d. Zagorje 20h 20h Po namenu, Parje 16, obletna
20h Po namenu 110, obletna
15. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
15.7.
Sv.Bonaventura, škof

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 39, oblet.
Po namenu, Trnje 23, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
S.Marjeta 17,30 V čast sv. Marjeti za romarje

- NOVA MAŠA g. ANDREJA PENKA na UBELJSKEM je danes ob 10h.
- ZLATA MAŠA g. RUDIJA ŠTAVARJA bo V ZAGORJU danes ob 16h. Somaševanje bo vodil in imel pridigo upokojeni ljubljanski nadškof g. dr. Anton Stres.
Lepo vabljeni tudi verniki iz Trnja!
- ZA PEŠ ROMANJE NA SV.VIŠARJE v soboto, 14.7. se prijavite do srede, 11.7.
Če bo v soboto, 14.7. deževno, bo romanje prestavljeno na naslednjo soboto,
21.7.
- Slovenski škofje so na svoji 107. redni seji Slovenske škofovske konference, ki
je bila 4.6.2018 v Ljubljani, potrdili štolnine in darove, ki začnejo veljati s 1. julijem
2018 v vseh škofijah v Sloveniji. Nekaj podatkov, ki zadevajo vernike, je našteto tu:
- PRIPOROČENE ŠTOLNINE in DAROVI so se (po 11 letih) v Sloveniji s 1. julijem 2018 povišale na:
Dar za mašo = 20.- €
Dar za pridigo ob pogrebu poleg mašnega daru = 15.- €
Dar za gregorijanske maše (30 maš) = 660.- €
Darovi ob pogrebu: pokopovalec = 50.- €
organist = 10.- €
cerkovnik = 10.- €
vsak strežnik = 5.- €
zvonenje vsakokrat = 10.- €

- FOTOKNJIŽICA V TRNJU: Zaradi velikega povpraševanja je zopet možno naročiti fotoknjižico o lanskem praznovanju zlate maše in 110. obletnice posvetitve
cerkve v Trnju. Zainteresirani se vpišite na list na mizici za tisk. Povejte še ostalim, ki jih bi utegnilo zanimati. (Eva)

NAUK, KI NI OD LJUDI
Znana je trditev nekaterih raziskovalcev
starih verstev, da so si narodi ustvarjali
božanstva, kakršna so jim ustrezala.
Če ta trditev velja za katero od drugih
verstev, nikakor ne velja za krščanstvo in
njegovega ustanovitelja. Resda izpovedujemo, da je Jezus pravi človek – česar nobena religija ne trdi o svojem božanstvu –
toda Jezus se obenem dviga nad ljudi in
presega človeška merila.
Izšel je iz Nazareta in bi po mnenju someščanov moral biti takšen, kakršnega so
hoteli. Ker je bil drugačen, samosvoj in
neuklonljiv, so se nad njim spotikali. Celo
v prepad so ga hoteli pahniti.
Nad njim so se spotikali tudi voditelji v
Jeruzalemu. Ni bil in ni hotel postati ukrojen po njihovem modelu; imel je svoje poglede, ki se niso skladali z njihovimi; učil
je nauk, ki je bil zanje nesprejemljiv. Posledica: obsodba, križanje in grob.
Rim si je podredil božanstva vseh dežel,
ki jih je osvojil. Da bi se jim prikupil, jim
je zgradil mogočen tempelj – panteon. Je-

zus se ni dal podkupiti in se Rimu ni uklonil. Rajši je dopustil, da so njegove pripadnike metali v ječe, kovali na galeje, pošiljali v izgnanstvo, obsojali na vsakovrstno
umiranje. Vse pa se je končalo tako, da se
je Rim uklonil Jezusu.
Jezusa so si hoteli podrediti stanovi v
srednjem veku. Nobenemu se ni uklonil,
vsem je bil s svojim naukom neprestani
opomin. Vladarjem: kdor je največji, naj
bo vsem strežnik; fevdalcem: gorje vsem,
ki delate krivico; meščanom: ne zbirajte si
zakladov, ki jih razjedajo molji; vojščakom: spravi meč na njegovo mesto; cerkvenim knezom: ne pomaga govoriti Gospod, Gospod, če je srce daleč od mene …
Danes je Jezus spotika tistim, ki menijo,
da ima človek neomejeno svobodo in da
sme vse, kar more. Ker jim Jezus to svobodo oporeka, se gredo ateiste. Naj. A naj
tudi vedo, da se on ne da krojiti nikogaršnji samovolji. On namreč ni od ljudi!

JEZUS JE ŽIVEL IZ VERE, delal mogočna dela
med tistimi, ki so verovali, polagal roke in
ozdravljal. Dosledno je izpolnjeval Božje zapovedi. Ni spadal med take, ki govorijo nekaj, delajo pa nekaj drugega. Vendar … Obstaja neki
»toda«.
Njegovo izpolnjevanje zapovedi ni bilo zastarelo,
enolično, ritualistično, pozunanjeno, kakršno je
bilo izpolnjevanje uradnih »varuhov postave«:
duhovnikov, pismoukov in farizejev. Ti ravno zato nikakor niso sprejeli medse, niso soglašali z
njegovim obnašanjem, celo obtoževali so ga, da

je vse kaj drugega kot zvest izpolnjevalec zapovedi ter da dela in govori bogokletno.
Tudi ljudstvo okrog njega je opazilo, da uči nov
nauk z oblastjo (prim. Mr 1,27).
Od kod je izviral ta občutek novosti?
Iz dejstva, da je Jezus z besedami, zlasti pa z
dejanji, predstavljal zapovedi, ne kot obremenitev, kletko, težko breme, temveč kot dar ljubezni
Očeta, ki želi otrokom dobro in jim zato kaže
pot, da bi to dosegli. Ta pot vsekakor temelji na
veri, na priznanju, da je Jezus tisti, ki zasluži
posebno mesto v našem življenju. Le tako bo
mogel po svoji ljubezni tudi nas spreminjati za

Po: Beseda da besedo

ljubezen. Mi, njegovo ljudstvo, ga moramo pri- znati kot tistega, ki nas lahko ozdravlja, v nas
ohranja vero in nam pomaga izpolnjevati zapovedi, da bi nekoč lahko prispeli v Očetovo kraljestvo.
Morda je njegova pot in ideja drugačna od naše,
zato nas vzpodbuja, da bi ga mi, ki smo njegovi
bratje in sestre, priznali, mu dali možnost, da tudi
med nami in za nas izpolnjuje Očetovo voljo – in
če je potrebno, tudi ozdravlja najtežjih bolezni in
dela čudeže!
Povzeto po: Tonino Lasconi, 10 … iz ljubezni

Smo sredi počitnic. To je čas, ko si za
vse mesece v letu nabiramo nove duhovne in telesne energije. Hvala Bogu
in klicu srca, da se zavedamo, da je
bogoslužje, nedeljska maša, eden najpomembnejših dogodkov tudi v počitniških dnevih. Ne pozabimo se odzvati
temu klicu, četudi nas pot v teh poletnih mesecih odvede stran od domače
cerkve. Jezus nas vabi povsod, ne glede na to, na kateri konec sveta se odpravimo.
Kdor zna zares poslušati, se ne trudi
preveč z odgovorom, saj ve, da tisti, ki mu
razkriva srce, največkrat tega ne pričakuje.
Ne govori namreč zato, da bi mu nekdo
na njegove probleme pravilno odgovoril,
ampak zato, da bi se razbremenil, in je zadovoljen s tem, da ga bližnji pazljivo in mirno posluša.
(Lojze Kozar)

SMEH JE POL ZDRAVJA

»Pa saj dobro vidim črke,
gospa doktorica …«

11. julij
SV. BENEDIKT, OPAT
Svetega Benedikta, začetnika zahodnega
meništva, je papež bl. Pavel VI. 24. oktobra
1964 razglasil za prvega zavetnika Evrope.
Redovna pravila, ki jih je sestavil sveti
Benedikt in jih imenujejo “evangelij, presajen v resnično življenje”, je mogoče povzeti
v treh besedah: “Ora et labora!” (Moli in delaj). Skladno povezovanje dela in molitve je
ideal krščanskega prizadevanja za popolnost ali izpolnjevanje Božje volje.
Benedikt se je rodil v plemeniti družini v
Nursiji, to je današnje mestece Norcia v
Umbriji, in sicer okoli leta 480. O njegovi
družini vemo le to, da je imel sestro dvojčico
Sholastiko, ki je vse življenje hodila po bratovih stopinjah in ga posnemala tudi v svetništvu (njen god obhajamo 10. februarja).
Starši so Benedikta poslali v Rim, da bi se
izpopolnil v pravnih vedah, je to kmalu opusti in nekaj časa živel kot puščavnik. Nato je
okrog sebe zbral take, ki so se bili pripravljeni ravnati po njegovih pravilih. Čez nekaj
časa je izbral najboljše menihe iz dvanajstih
samostanov, in se napotil proti jugu. Na griču pri mestu Cassino v bližini Neaplja je
zrastel znameniti samostan Montecassino,
ki velja za matično hišo benediktinskega reda in v nekem smislu vseh samostanov na
krščanskem Zahodu. Skupnost na Montecassinu je vodil vse do svoje smrti, najbrž
leta 547.

Tviti papeža Frančiška
Tam, kjer je polno sovraštva
in teme, bodimo mi prinašalci ljubezni in upanja;
družba bo s tem dobila bolj
človeški obraz.
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