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ČE KDO HOČE … ODPOVED, KI BOGATI
Ljubezen do očeta, matere in drugih domačih nam je
dana po naravi in je velika vrednota. Za kaj vse bi bili
prikrajšani, če nam ne bi bila dana. Največ sreče doživi
človek prav v družini, ki je v njej rastel, in potem v tisti, ki
jo je sam ustanovil. Če je kje na zemlji košček raja, je to
lahko le v družini, kjer se imajo radi.
Da je družina srečna, pa so poleg ljubezni in razumevanja potrebne še najosnovnejše dobrine prebivanja in
»Če kdo pride k meni in
preživljanja.
ne
sovraži svojega očeta,
Za Jezusom gre velika množica. Pričakovati bi bilo, da
matere, žene, otrok,
bo izkoristil priložnost ter imel navdušujoč govor, s katebratov, sester in celo
rim bo ljudi še bolj pritegnil in jim obljubil, kaj vse velikesvojega življenja,
ga in dobrega jih čaka, če postanejo njegovi učenci. On
ne more biti moj učenec.
pa jim govori nekaj povsem drugega, celo nasprotnega:
njegov učenec more biti le tisti, ki je zaradi njega priprav- Kdor ne nosi svojega križa
in ne hodi za menoj,
ljen pustiti očeta in mater, ženo in otroke, brate in sestre
ne more biti moj učenec.
in se poleg tega odpovedati sploh vsemu, kar ima ali bi
Takó torej
mogel imeti, celo lastnemu življenju.
nobeden izmed vas,
Družinske vezi so nekaj velikega in lepega, a same
ki se ne odpove vsemu,
povedo, kaj so: vezi. V tem je njihova slaba stran. Vežekar ima,
jo! Za Jezusom pa ne moreš, če si na karkoli navezan.
Za njim moreš le, če si vsega prost, če si pripravljen pre- ne more biti moj učenec.«
trgati vse vezi, se vsega osvoboditi, vse njemu zaposta(Lk 14,26–27.33)
viti in zgolj v tem pomenu »zasovražiti«.
Jezus ni bil poročen, ni imel otrok, ni si pridobil premoženja, celo svoji volji se je odpovedal, ko jo je združil z Očetovo. In vendar: on, ki ni imel nič, je prinesel zaklade, ki jih ne
morejo uničiti ne molji ne rja. On, ki ni imel lastne družine, je postal nosilec življenja vsem,
ki prihajajo k njemu. Življenje, ki je zapustilo vse, da bi se moglo darovati Božji volji, se je
izkazalo za najbogatejše, najširše in najbolj osrečujoče. Ne le zanj, temveč za vse, ki gredo iskreno za njim.
»Če kdo hoče …« Nihče ni primoran! Tisti pa, ki hoče, naj od vsega predložnega doseže toliko, kolikor je v njegovi moči.
Po: Beseda da Besedo

Svete maše:
23. NEDELJA
MED LETOM
8.9.

Trnje
Trnje

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Marijino rojstvo

Juršče
Ponedeljek 9.9. Trnje
Sv. Peter Klaver, mis. Palčje
Torek
10.9.
Klenik
Sv. Nikolaj Toletinski

Sreda

11.9.

Sv.Prot in Hijacint, m.

Četrtek
Petek

17,30 +i Škrbcevi, Juršče 46, dar. Franc z družino

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
13.9.

Sv.Janez Zlatousti.c.u

Sobota

12h +Veronika Grželj, Juršče 60, osmina
17,30 pogreb +Francke Rebec, Trnje 51
19h +i Šajn in Bratož, Palčje 64
19h +Štefanija Bergoč, Klenik 11, obletna
+Alojz Perenič, Kanada, Klenik 34, 1. obletnica

Zagorje 19h +Janez Šuštaršič, Zagorje 132, 1. obletnica

12.9. Juršče

Marijino ime

8,30 Češčenje SRT
9h +Franc in Frančiška Margon, Trnje 62

14.9.

Povišanje sv. Križa

Zagorje 19h +i Valenčič, Kilovče 10, obletna
Zagorje

18,30 Spoved
19h +Milka Štavar, Zagorje 36, obletna

8,30 Češčenje SRT
24. NEDELJA Trnje
9h +Ivanka in +i Štrukelj, Trnje 101, obletna
MED LETOM Trnje
15.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Žalostna Mati Božja Juršče 12h +Angela in Ludvik Sedmak, Juršče 26, obletna
Trnje
15h Prenos relikvij bl.A.M.Slomška na Sv. Trojico
- PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA – MALI ŠMAREN je danes. Čeprav nedeljsko bogoslužje prevlada nad nezapovedanim Marijinim praznikom, se bomo radi
priporočili tudi naši nebeški materi Mariji ob njenem rojstnem dnevu.
- POGREB +Francke Rebec, Trnje 51 bo jutri ob 17,30. V poslovilno vežico bodo
njeno žaro pripeljali ob 15h.
- URNIK VEROUKA – nekatere spremembe:
Trnje
Zagorje
1. razred
četrtek ob 16h
1. razred
sreda ob 15,15
4. razred
torek ob 16h
2. razred
torek ob 15h
5. razred
ponedeljek ob 16h
3. razred
ponedeljek ob 16h
6. razred
sreda 16h
4. razred
petek ob16,30
7. razred
sreda 17h
5. in 6. razred
ponedeljek ob 15,15
8. razred
ponedeljek 17h
7., 8. in 9. razred torek ob 17h
- 1. SEJA ŽPS v novem pastoralnem letu bo v četrtek, 12.9. ob 20h v župnišču v
Zagorju in v petek, 13.9. ob 20h v Mežnariji v Trnju. Vse člane ŽPS lepo vabim,
da se te seje udeležite!
- MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE na Sveti Gori bo v soboto, 14.9. z
geslom: TVEGAJ ŽIVLJENJE ZA GOSPODA. Prosili bomo za nove duhovne poklice, za svetost poklicanih, za vse tiste, ki v naši škofiji opravljajo katehetsko službo, in za družine. Spored: ob 8h molitev križevega pota s Prevala na Sv.Goro.
ob 9,30 molitvena ura v cerkvi, v kapeli prikazanja pa srečanje za otroke in strežnike, ob 10,30 sv.maša.

- BIRMANCI se bodo pridružili temu romanju s posebno prošnjo za dobro pripravo na prejem Svetega Duha. Odhod avtobusa z birmanci bo ob 6,45 iz Zagorja.
- PRENOS RELIKVIJ BL. ANTONA MARTINA SLOMŠKA na SV. TROJICO bo
prihodnjo nedeljo iz župnijske cerkve Sv.Trojice v Trnju v obnovljeno cerkev Sv.
Trojice na Lonico-Sv.Trojico. Zberemo se ob 15h v župnijski cerkvi in nosimo
relikvije peš po planinski stezi na Sv.Trojico. Kdor zmore vso pot, naj pride v župnijsko cerkev, kdor zmore manj, naj se pridruži kjer koli na poti – kolikor poti pač
zmore. Zadnji naj se pridružijo vsaj zadnji del poti od »rampe« - križišča steze in
ceste pod vrhom. Tam bomo okrog 17,30. Kdor pa ne bi zmogel peš na Sv. Trojico, a bi se rad pridružil sprejemu pri cerkvi na Sv.Trojici, naj se pripelje do zadnjega obračališča vsaj do 16,45, od koder jih bodo gasilci zapeljali na vrh. V cerkvi bomo pozdravili novega občana Pivške občine in župnije Trnje z njegovo
pesmijo in litanijami v čast bl. Antonu Martinu Slomšku in prejeli blagoslov z njegovimi relikvijami.
- OB SMRTI +Slavke Smrdelj, Pivka darovali domači za okna v cerkvi v Trnju.
Bog povrni, pokojni pa naj nakloni večno veselje v nebesih!
- ZA NOVA OKNA je darovala tudi družina Šantelj, Klenik 85. Bog obilno povrni!

ENAKOST ČLANOV CERKVE
Morda je bil zato za kratek čas ločen od tebe, da bi ga spet pridobil za zmeraj, in sicer
ne več kot sužnja, ampak več kot sužnja, kot brata, nadvse ljubega najprej meni, še koliko bolj pa tebi, tako v mesu kot v Gospodu.
Če me imaš torej za družabnika, ga sprejmi kakor mene.
Flm, 1, 15–17

Za vsak problem: dokumenti, študijska srečanja, sprevodi, mnogo govorjenja.
Pavel ne gre po tej poti. Prijatelju pošilja nazaj sužnja, ki je pobegnil, s sporočilom: »Sprejmi ga kakor mene«.
In z le nekaj besedami pri koreninah
spodkoplje suženjstvo, ki ga je predkrščanski svet imel za nujno potrebno.
Le nekaj besed je dovolj, da je apostol Pavel obravnaval sužnja kot brata;
z dejanji postanejo vse neskončno dolge razprave odveč.
Več dejanj, manj dokumentov, manj
pridig; to mora biti naloga kristjanov v
družbi.
Suženjstvo.

Danes se malokdo zaveda, da ga je
izkoreninilo krščanstvo in da znova
preti, če krščanstvo izginja.
Rekli boste: »Beži no, proti suženjstvu je dovolj demokratična miselnost.«
Brez Kristusa demokratična miselnost izhlapi in se vrne v obliki trgovine
z otroki, prostitucije, izkoriščanja.
»Ampak to se dogaja v nedemokratičnih državah ...«
Otroci za presajanje organov, ženske
za na cesto, reveži za izkoriščanje pripadajo nedemokratičnim državam, v
sužnje pa jih spreminjajo prebivalci
demokratičnih držav.
In če to ni suženjstvo, ki se vrača ...
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

»Gospod,
ti si naše prebivališče
od roda do roda.«
Psalmist v današnji Božji besedi
naše življenjsko obdobje primerja s
spancem in s travo, ki zjutraj zeleni
in je zvečer že posušena. Tako
kratko je naše življenje in o tem bi
morali premišljevati. Če štejemo
naše dneve in ozavestimo kratkost
naših dni, »pridemo do srčne modrosti« (Ps 90,12).
K človekovi modrosti spada, da se
zaveda svoje minljivosti. Toda vsak
človek je hkrati v skušnjavi, da bi
se oklepal svojega življenja, da bi
ravnal tako, kot da bo večno živel
in bo vedno lahko počel kaj pomembnega v svetu. Ravna tako,
kot da bo lahko večno živel v hiši,
ki si jo je zgradil. Toda vse je minljivo. Vse premine. Vse se posuši
kakor trava.
Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti

SMEH JE POL ZDRAVJA

10. september
NIKOLAJ TOLENTINSKI
Današnjega godovnjaka je »prinesel Miklavž« staršem, ki so bili že priletni. Romali
so na grob sv. Nikolaja v Bari in iz hvaležnosti, ker jih je svetnik uslišal, so svojemu
sinu dali ime Nikolaj. Po mestu Tolentino,
kjer je trideset let živel in deloval kot avguštinski redovnik, je dobil vzdevek Toletinski.
Sicer pa se je rodil leta 1245 južno od Ancone. Kot deček je rad hodil v cerkev in bral
nabožne knjige. V domačem kraju ni bilo ne
šol ne knjižnice, zato so ga starši poslali v
Tolentino. Med misijonom je slišal pridigo
avguštinskega meniha o minljivosti posvetnega veselja in pridiga ga je tako prevzela,
da je potrkal na samostanska vrata. Kljub
mladim letom so ga sprejeli. Bil je kakor rojen za meniha, kar je kazal s pokorščino,
ponižnostjo, spokornostjo, postom, z molitveno vnemo in željo po premišljevanju v
samoti. Ko mu je bilo osemnajst let, je naredil redovne zaobljube, po končanih bogoslovnih študijih pa je bil posvečen v duhovnika. Vsa svoja duhovniška leta je posvetil
ljudem v mestu Tolentino. Njegova priljubljena kraja pa sta bila prižnica in spovednica. Spreobrnil je veliko ljudi. Kadar je šel iz
samostana, ga je pot vodila k bolnikom ali
nabirat miloščino. Umrl je 1305, star šestdeset let.

Čas je, da se očetje in matere
vrnejo iz svojega izgnanstva,
kajti sami sebe so izgnali
iz vzgoje otrok, ter v polnosti prevzamejo
svojo vzgojno vlogo.

(papež Frančišek)

Delajmo zvesto, čeravno nam
nihče na roke ne gleda.
Bog nas vidi, on bo naš plačnik.

(bl. Anton Martin Slomšek)

Upokojeni profesor in raziskovalec dr. Novak bo
kmalu ugotovil, da lahko prav vsakdo teče kakor
dvajsetletnik.
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