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VSE PRAV DELA: GLUHIM DAJE, DA SLIŠIJO,
NEMIM, DA GOVORIJO

Obnašanje prebivalca najrazvitejšega dela sveta lahko
opredelimo kot življenje brez nekega jasnega vzorca: »Živi
in delaj kot se ti zljubi!« Moda sicer določa neke trende
oblačenja in obnašanja, a znotraj nekih splošnih usmeritev
je toliko nerazumnega vedenja, ki je povezano s posameznimi klapami skrajno desnih ali levih privržencev, ko se ti
zdi, da so vse vrednote postavljene na glavo. Nobena
stvar ni več sveta, vse je dovoljeno in čim bolj neumno se
Tedaj so mu privedli gluhega,
obnašaš toliko bolj si moderen. Kar se tiče medosebnih
ki je tudi težko govoril,
odnosov lahko govorimo o hudi zmešnjavi, ko nihče nikoin ga prosili,
gar več ne posluša in se niti ne slišimo. Kje je rešitev iz
da bi položil roko nanj.
takšnega stanja? Jezus nam jo nakazuje s primerom
Vzel ga je k sebi,
ozdravljenja gluhega in nemega človeka: vzel ga je k sebi,
stran od množice,
stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se
mu položil prste v ušesa, pljunil dotaknil njegovega jezika. Način, kako je Jezus tega čloin se dotaknil njegovega jezika. veka ozdravil, nam razkriva cel proces, kaj je treba storiti,
Ozrl se je proti nebu,
da bomo ponovno dobro slišali in pametno govorili.
Vzel ga k sebi, stran od množice! Če hočeš priti k sebi,
zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!«
moraš iti stran od množice in si vzeti čas zase. Z Bogom
to je »Odpri se!«
In takoj so se mu odprla ušesa, se lahko srečaš na samem, kjer te nihče ne moti, kjer te
nobena stvar ne sili h kakšnemu delu, ko lahko mirno porazvezala se je vez njegovega
gledaš v svoje srce in počasi odkrivaš, kaj te muči ter svojezika in je pravilno govoril.
je težave in skrbi prinašaš pred Boga. Ko je narejen ta prvi
(Mr 7,32–35) korak, stopi v ospredje Bog.
Položil je prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega
jezika! Jezus je gluhemu in nememu odprl ušesa in usta. Ko si sam pred Bogom in se mu prepustiš,
ti Bog odpre ušesa za svojo besedo, napolni te z darovi Svetega Duha in položi svoje besede v tvoja usta. Tako se je dogajalo z vsemi preroki. Prerok Jeremija piše o sebi: »Gospod je stegnil svojo
roko in se dotaknil mojih ust; Gospod mi je rekel: 'Glej, svoje besede polagam v tvoja usta.'«
Jezus se je ozrl proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efata!« to je »Odpri se!« Bogu se je treba odpreti in sprejeti poslanstvo, ki nam ga namenja. Nismo poslani v svojem imenu, ampak smo pričevalci Boga v svetu. Odprtost za Božje darove je potrebna, kajti Bog nam odpira ušesa, da slišimo in
prepoznamo stisko ljudi, nato pa nam položi v usta prave besede, da lahko v njegovem imenu prinašamo tolažbo in mir vsem, ki to potrebujejo.
Kaj moramo storiti, da bomo slišali in pametno govorili? Stopiti je treba pred Jezusa in mu reči:
»Odpri mi ušesa, da bom zaznal, kaj mi govoriš in okrepi moj jezik, da bom govoril samo to, kar
nam je v odrešenje in spodbudo!«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
23. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
9.9.
Sv.Peter Klaver, mis.

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

Sv.Nikolaj Toletinski Palčje

Torek

11.9.

Sv.Prot in Hiacint, m.

12.9.

Sv. Marijino ime

Četrtek

14.9.

Povišanje sv. Križa

Sobota

Klenik

15.9.

Žalostna Mati Božja

19h Po namenu, Palčje 47, obletna
19h Po namenu, Klenik 11, obletna

7h Za srečno pot in v dober namen, Škrlj M.

Zagorje

13.9. Juršče

Sv.Janez Zlatousti, šk

Petek

12h Po namenu, Palčje 71, obletna

Zagorje 16h Za starejše in bolnike
10.9. Sv.Pavel 17h Po namenu, Zagorje 132, pogrebna

Ponedeljek

Sreda

8,30 Češčenje SRT
9h V zahvalo, Trnje 125
Po namenu, Klenik 44

17,30 Po namenu, Juršče 92, 30. dan

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
19h +Milka Štavar, Zagorje 36, obletna
Zagorje
Za zdravje otrok, Zagorje 92
18,30 Spoved
Zagorje
19h Po namenu, Zagorje 132, osmina

8,30 Češčenje SRT
24. NEDELJA Trnje
9h Po namenu, Unec
MED LETOM Trnje
Po namenu, Trnje 14, obletna
- KVATRNA
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
16.9.
16h Za starejše in bolnike
Nedelja svetn.kandid. Trnje
- SREČANJE INVALIDOV, OSTARELIH IN BOLNIH zagorske župnije bo danes
ob 16h. Pol ure prej bo spoved zanje. Maševal bo g.dekan Lojze Milharčič. Med
sv.mašo bo tudi bolniško maziljenje. Po maši pa povabljeni v Gasilski dom k
skupnemu druženju.
- SREČANJE INVALIDOV, OSTARELIH IN BOLNIH iz trnjske župnije pa bo
prihodnjo nedeljo v Trnju tudi ob 16h. Pol ure prej bo spoved zanje. Maševal bo
bolniški duhovnik msgr. Miro Šlibar iz Ljubljane. Med sv.mašo bo tudi bolniško
maziljenje, po njej pa druženje v mežnariji.
- VEROUK bo ta teden reden po sledečem URNIKU:
Trnje
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred

torek ob 16h
torek ob 17h
ponedeljek ob 16h
četrtek ob 16h
ponedeljek 17h

Zagorje

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. in 6. razred

torek ob 15h
torek ob 16h
petek ob 15,30
sreda ob15h
četrtek ob 15h

7. in 8. razred
9. razred

petek ob 14,30
petek ob 16,30

- KRST Pavla Lavriha bo prihodnjo nedeljo v Zagorju po maši.

- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek, 13.9. ob 20h v župnišču, SEJA ŽPS Trnje pa
bo v petek, 14.9. ob 20h v Mežnariji v Trnju. Vsi člani ŽPS-jev ste lepo vabljeni!
- KVATRNA NEDELJA je prihodnja. Po maši bomo molili za naše rajne.
MILOŠČINA te nedelje bo za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v Ljubljani.
Toplo priporočam!
- NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV je tudi prihodnja, ko se zavemo, da je v
našem narodu veliko svetniških kandidatov. Prosimo, da bi bili kmalu proglašeni
za blažene in svetnike.
- ČISTILNA AKCIJA: OČISTIMO SLOVENIJO: Slovenska škofovska konferenca
podpira prostovoljno akcijo Očistimo Slovenijo, ki bo letos potekala 15.9.2018, ko
se bo v enem dnevu združilo več kot 370 milijonov ljudi iz 150 držav sveta.
Papež Frančišek se v svoji okrožnici ,Laudato si’ (Bodi hvaljen) sprašuje, ”kakšen svet želimo zapustiti tistim, ki bodo prišli za nami, otrokom, ki odraščajo?”.
Sveti oče se v njej sprašuje tudi, zakaj smo prišli na svet? Zakaj delamo in se borimo? Zakaj nas ta zemlja potrebuje? Če si ne bomo zastavljali teh vprašanj, –
pravi papež Frančišek – naša okoljska prizadevanja ne bodo obrodila pomembnejših rezultatov. Naslov okrožnice izhaja iz klica sv. Frančiška ”Bodi hvaljen, moj
Gospod”, ki v ,Hvalnici stvarstva' spominja na zemljo, našo skupno hišo, ki je ”kakor sestra, s katero si delimo bivanje in je čudovita mati, ki nas sprejema v svoj
objem”.
Papež Frančišek poziva vse, posameznike, skupnosti, družine, lokalne skupnosti, države in mednarodno skupnost k ekološkemu spreobrnjenju. To je nakazal
že sveti papež Janez Pavel II., ko je omenil, da moramo ”spremeniti smer” ter si
prizadevati za skupno dobro našega skupnega doma.
Zato tudi Katoliška Cerkev v Sloveniji podpira čistilno akcijo Očistimo Slovenijo, ki bo imela letos poudarek na ozaveščanju o preprečevanju nastajanja odpadkov že pred in tudi po sami akciji. V nekaterih občinah bodo izvedli čistilne akcije,
drugje bodo urejali sprehajalne in učne poti, spet drugje bodo urejali parke, otroška igrišča, izvajali okoljevarstvene delavnice in predavanja.

POSLUŠATI IN PRAVILNO GOVORITI
Poslušati in se spreobrniti. Govoriš, govorica je bila premišljena, izdelana in
nekdo te posluša in tvoje besede spre- lepo podana. Ni uporabljal besednih
menijo njegovo življenje in celo vero. mašil. Ko je videl, da farizeji zaradi trBesede imajo veliko moč. Lahko dajejo dosrčnosti ne sprejemajo njegovih beživljenje, lahko pa tudi jemljejo življe- sed, je zanje uporabil tudi krepke izranje. Besede lahko dajejo vero, lahko pa ze. Jezus z njimi ni govoril diplomattudi jemljejo vero. Za vsakim glasom sko. Govoril je iskreno, brez olepšav.
stoji oseba, njen značaj, izobrazba, kul- Farizeji so Jezusa slišali, niso pa ga potura in duhovna širina. Glas razodeva slušali. Zakrknjenost njihovega srca jim
človeka. Glas ne more skriti veselja ali je to preprečevala.
pa žalosti in bolečine. Glas govori o
Danes smo brali in poslušali, kako je
trenutnem stanju človeka.
Jezus ozdravil gluhega, ki je težko goVčasih se sprašujem, kakšen glas je voril. »Efeta ali odpri se«, pomeni, da
imel Jezus? Moral je imeti lep glas. brez Jezusa ne moremo pravilno posluLjudje so ga radi poslušali. Jezusova šati Božje besede (prim. Mr 7, 34).

Samo Jezus lahko odpravlja telesno in
tudi duhovno gluhoto. Samo Jezus nam
lahko pomaga do vere, ki prihaja v naše
srce iz oznanjevanja in iz poslušanja
Božje besede. Brez Jezusa tudi ne moremo naprej govoriti pravilno. Če pa
nepravilno govorimo, je bolje, da sploh
ne govorimo, ker nimamo kaj povedati,
kar bi bilo dobro za poslušanje.
Zakaj je Jezus prepovedal ljudem, ki
so bili priča ozdravitvi gluhega, da bi o
tem naprej govorili? Zato ker je vedel,
da bodo iz vsega tega delali populistični
dogodek. Kljub Jezusovi prepovedi so
ljudje vse to pripovedovali naprej. In seveda niso pravilno govorili. V čudežni
ozdravitvi niso spoznali, da je Jezus
Bog. Zato so samo govoričili: »Gluhim
daje, da slišijo, nemim, da govorijo« (Mr
7, 37). Pri tem pa se niso spraševali: Kdo
je Jezus? Kaj jim je Jezus hotel s tem
čudežem sporočiti?
Povzeto po nagovoru škofa Petra Štumpfa, Turnišče –
kolesarsko romanje 2015

Starši so prvi vzgojitelji.
Svoje otroštvo doživi otrok
predvsem pri njih, ne glede na to,
da se dobršen del dneva
niti ne vidijo. Več kot potrebno je,
da se zanimajo,
kako se otroci v šoli obnašajo.
Stik med starši in učitelji
mora temeljiti na medsebojnem
zaupanju in spoštovanju.

(Berta Golob)

Človeka ne moremo ničesar naučiti.
Moramo mu samo pomagati,
da znanje odkrije sam v sebi.

(Galileo Galilei)

Tviti papeža Frančiška
Edina bitka, ki jo moramo
bojevati, je bitka proti zlu.

11. september
PROT IN HIJACINT
Sveti Prot in Hijacint sta bila rodna brata.
Mučeništvo sta pretrpela v Rimu. Leta 1845
so v Hermovih katakombah ob Salarijski
cesti v Rimu našli popolnoma nepoškodovan grob sv. Hijacinta. Zaprt je bil še s prvotno ploščo, na kateri je bil s preprostimi
črkami latinsko napisan današnji datum,
njegov smrtni dan, potem ime in okrajšan
dostavek ‘mučenec’. Ko so grob odprli, so
našli v njem samo ostanke ožganih kosti in
nekaj pepela; to je bilo skrbno zavito v zlato
tkanino. Iz tega sklepamo, da je bil mučenec ali živ sežgan ali pa so ga na drug način
umorili ter nato truplo sežgali. To se je zgodilo najverjetneje okoli leta 303 v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov. Najbrž je ob istem času dal življenje za Kristusa
tudi sv. Prot. Legendarni opis njunega
mučeništva, ki je nastal pozneje, ju spravlja
v zvezo s sveto Evgenijo (25. decembra).
Po tej legendi naj bi bila Prot in Hijacint
Evgenijina služabnika. Ko je njuna gospodarica prejela krst, je še njiju pridobila za krščanstvo. Skupaj z njo sta šla na Vzhod,
kjer sta nekaj časa živela kot puščavnika.
Ko se je Evgenija vrnila v Rim, sta se ji služabnika pridružila. Kmalu po vrnitvi so vse
tri poklicali pred sodišče in jih zasliševali zaradi vere. Tako Evgenija, kot tudi njena služabnika niso hoteli odpasti od krščanske vere. Evgenijo so po krutem mučenju vrgli v
Tibero, njiju pa obglavili.

SMEH JE POL ZDRAVJA

PREPEVANJE – Žena je obiskovala ure petja,
doma pa je pridno vadila. Toda vedno, kadar
je vadila petje doma, je mož stal na balkonu.
»Zakaj vedno stojiš na balkonu, ko jaz vadim
petje ???« ga je nekega dne vprašala. –»Ja,
zato, da sosedje ne mislijo, da te pretepam.«
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