Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
2. adventna nedelja

9.12.12.2018

Leto XVI., 47 (897)

GLAS VPIJOČEGA V PUŠČAVI:
PRIPRAVITE GOSPODOVO POT

Ali imamo tudi danes glasnike, ki napovedujejo nove čase? Ob prehodu tisočletja so mnogi napovedovali konec
časov, a se njihove napovedi niso uresničile. Ali smemo trditi, da današnja moderna družba nima več prerokov? Pravi
odgovor bomo težko dobili, pa čeprav nam številni analitiki
družbe dovolj jasno napovedujejo prihodnost, ki ne bo rožnata, če se ne bomo zaustavili in na novo premislili, kaj bi
radi dosegli in kakšna prihodnost bo dobra za celotno čloV petnajstem letu vladanja cesarja veštvo, ne le za majhen krog izbrancev.
Tiberija, ko je bil Poncij Pilat
»Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot,
upravitelj Judeje in Heród
zravnajte njegove steze!« je Janez Krstnik vabil ljudi svoječetrtni oblastnik Galileje,
ga časa k pokori in spreobrnjenju. Janez je bil glasnik novih
njegov brat Filip pa
časov, Božji izvoljenec, izbran, da pripravi pot za nastop
četrtni oblastnik Iturěje
Odrešenika. Danes je novi Janez Krstnik sedanji papež
in Trahonítide ter Lizánija
Frančišek, ki hoče najprej narediti red med svojimi, ki moračetrtni oblastnik Abilene
jo postati zgled za druge. Program, ki si ga je zastavil ni lain ko sta bila vélika duhovnika
hek in ni odvisen le od dobre volje posameznikov, temveč
Hana in Kajfa, je v puščavi prišla
mora biti podprt z blagoslovom od zgoraj. Z blagoslovi pa je
Božja beseda Janezu,
tako: moraš jih sprejeti, se dati na razpolago in potem ureZaharijevemu sinu. Prehodil je vso sničiti to, kar Bog od tebe pričakuje. Samo takšni odprti ljudjórdansko pokrajino in oznanjal
je so potem lahko novi preroki, ki najprej sami živijo to, kar
krst spreobrnjenja
oznanjajo drugim.
v odpuščanje grehov,
Kaj moramo storiti, da bomo preroki ali Jezusovi pričekakor je pisano v knjigi govorov
valci za nove čase? Najprej se moramo sami potruditi, da
preroka Izaija:
bomo svoj odnos do Boga čim bolj poglobili. Jezus mora
»Glas vpijočega v puščavi:
postati naš sopotnik in vsakodnevni spremljevalec, sicer se
Pripravite Gospodovo pot,
ne bo moglo zgoditi kaj posebnega. Novo lahko nastane, ko
zravnajte njegove steze!«
smo najprej sami prenovljeni, drugačni, odprti za nove po(Lk 3,1–4)
bude. Takšen je bil Janez Krstnik: umaknil se je od množice, odšel v puščavo, se soočal z divjino, se potrudil za preživetje in tako najprej sam postajal drugačen, vedno bolj poduhovljen človek. Ko se je sam spremenil in postal novi človek, je lahko začel zbirati okrog sebe ljudi, jih klicati k pokori in tako pripravljati teren za nastop odrešenika, za Jezusa Kristusa.
»Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« nas danes vabi
Janez Krstnik. Adventni čas je prava priložnost, da naredimo preverbo svojega življenja. Jezus ponovno prihaja. Želi se roditi v naših srcih. Pred njegovim rojstnim dnem stopimo v spovednico, se
znebimo vse navlake, ki ovira pristen odnos do Boga in tako pripravimo svoja srca za Jezusovo novo rojstvo.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
2. ADVENTNA Trnje
Trnje
NEDELJA
9.12.
Sv. Peter Fourer, r.u.

Ponedeljek

10.12.

Loretska Mati Božja

Torek

11.12.

Sv. Damazh I., papež

Sreda

12.12.

Dev.Mar.iz Guadalupe

Četrtek

Petek

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h SHOD: V čast sv. Miklavžu za sosesko Palčje

Brdo

17,30 Po namenu, Kilovče 7

Klenik

17,30 Po namenu, Klenik 10, obletna

Zagorje

13.12. Juršče

Sv. Lucija, dev., muč.

14.12.

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Klenik 20
Po namenu,Trnje 1, obletna

7h Po namenu Bolonije
16h Po namenu, Juršče 10, obl.

Parje
17h V čast sv. Luciji v dober namen, Parje 23/a
Zagorje 18h Molitvena ura za duhovne poklice

Sv. Janez od Križa

Zagorje 17,30 Po namenu, Zagorje 98, obletna

Sobota

17h Spoved
Zagorje 17,30 Po namenu, obletna
Po namenu, Drskovče 7, obletna

15.12.

Bl. Drinske mučenke

8,30 Začetek božične devetdnevnice
3. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h Po namenu, Trnje 54, osmina
NEDELJA
16.12. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Adelajda, kraljica Juršče 12h Po namenu, Juršče 58, oblet.
Zagorje 16h ADVENTNA SPOVED – 18h Božična devetdnevnica
- PRVA SPOVED PRVOOBHAJANCEV v Trnju bo v torek ob 16h v Trnju. Zberemo
se v Mežnariji. Prosim starše, da so ob otrocih.
- ADVENTNA SPOVED bo v ZAGORJU ob16h. Spovedovala bosta gg. Jože iz Slavine in Vinko iz Ubeljskega. Lepo vabim vse župljane, da se pripravimo na praznovanje Gospodovega rojstva. Če se Jezus ne rodi v našem srcu, se je za nas zaman rodil
v Betlehemu. Ne pustite ju čakati, kajti ko se bo pretrgalo spovedovanje, bosta odšla.
Spored adventnih spovedovanj si oglejte na oglasni deski!
- ZA TRETJO ADVENTNO NEDELJO: otroci napišejo na listič trikotne oblike modre barve konkretno dobro delo, za katerega se bodo v tednu trudili in ga obesijo na drevesce.
- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA – bližnja priprava na praznik Jezusovega rojstva začne že prihodnjo – 3. adventno nedeljo. Vzemimo resno to pripravo.
- TRNJE: Ker je božič vedno bližje, vse župljane lepo prosimo, če lahko naberejo
mah tudi za jaslice v cerkvi.
V soboto, 15. decembra, ob 16h ste vsi otroci lepo povabljeni na delavnico izdelovanja božičnih voščilnic v Mežnarijo v Trnje, ki jo organizira MKI skupina Glasni
zvončki. S seboj prinesite peresnico, lepilo, škarje ... in dobro voljo. – V nedeljo po
maši bodo te voščilnice na razpolago za nakup. Zbrane darove bomo poslali misijonarju g. Janku Kosmaču, ki se je letos vrnil v misijone; med službovanjem v Postojni
pa je večkrat maševal tudi pri nas.
- SPREJEM LUČI MIRU IZ BETLEHEMA za Primorsko skavtsko regijo bo v nedeljo,
16.12., ob 16h v župniji Postojna. Somaševanje bo vodil upokojeni g. škof Metod Pirih.

- DRUGI ADVENTNI VEČER bo v četrtek, 13.12., ob 19h. Večer organizirajo
skavti iz župnije Postojna. Gostja večera bo Tina Podlogar, univ. dipl. psihologinja. Tema večera bo: Samopodoba mladih in vpliv medijev na le-to.
- DRUŠTVO za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka vabi na kulturni
večer s pesnikom in duhovnikom Dominikom Bizjakom – Dinkom in pesnico,
prevajalko in jezikoslovko Lejlo Kolman Batagelj v četrtek, 13. decembra, ob
19h v Krpanovem domu v Pivki. V pogovoru z gostoma bo prof. Irena Margon
odstirala njuno življenjsko in umetniško pot. V programu bo sodelovala pevska
skupina Studenec iz Pivke. Lepo vabljeni – odrinimo skupaj na globoko…
- ČE ŠE NISTE PREBRALI v zadnjih »Zvonovih«, si preberite tukaj Spodbudo
slovenskih škofov pred adventnim časom 2018:
Škofje vabijo vse katoličane, naj v letošnjem adventnem času dajo prednost duhovnim in družinskim vrednotam ter ne pozabijo, da se na praznik božiča spominjamo Jezusovega rojstva in Svete družine, ki je bila uboga in so jo preganjali. V
družbi, ki se pretirano osredotoča na porabništvo in nakupovanje, je pomembno,
da se kristjani spomnimo naših krščanskih tradicij in obudimo molitev ob adventnem vencu, postavimo jaslice, si vzamemo več časa za družinske odnose ter odpremo srce ubogim in bolnim. Zato naj bo letošnji advent čas pričakovanja, pokore, odpuščanja, molitve, luči in upanja. Bližnje božične praznike praznujmo
skromno in v zavesti, da je Bog blizu vsakemu človeku in nas vedno znova vabi k
miru in ljubezni. Slovenski škofje se vernikov in vse Cerkve spominjajo v molitvi in
želijo blagoslovljen adventni čas.

KRST SPREOBRNJENJA V ODPUŠČANJE GREHOV
Janez oznanja krst spreobrnjenja v omamljajo z raznovrstnimi »drogami«
odpuščanje grehov. Kaj je greh? Kaj od- sodobnega časa, sklepamo, da je to njipuščanje? Kaj spreobrnjenje?
hov način, kako prevpiti glas vesti.
Greh je dejanje, ki ga človek stori, čeJanez oznanja v odpuščanje grehov
prav ve, da ga ne bi bil smel. Ko ga stori, krst spreobrnjenja. Ta krst obsega priga vznemirja glas vesti in tlači občutek znanje grešnega dejanja, obžalovanje tekrivde. Pekoča vest in občutek krivde sta ga dejanja, hotenje, da do takšnih dejanj
za verne eden od dokazov, da zares biva ne bo več prihajalo. Vsi verski obredi in
Nekdo, ki je nad njimi, ki jim v srcu go- vse vrste duhovnosti človeka samo tolivori in daje vedeti, da so za svoja dejanja ko resnično osvobajajo, kolikor ga vodiodgovorni.
jo k spoznanju in priznanju, da se je z
Mnogi neverni pravijo, da ni nikogar, grehom ločil od Boga, ki pa je pripravki bi jim v srcu govoril in ki bi mu bili ljen vsako ločitev odpustiti, če človek
za svoja dejanja odgovorni. Ne priznava- greh prizna, ga obžaluje ter pokaže voljo
jo ne greha ne krivde. Tajijo, da bi jih za za poboljšanje. Samo to je krst spreobrkaj opominjala vest. Ko pa vidimo dru- njena v odpuščanje grehov, samo tako se
ge, kako se trudijo pošteno živeti, težko je mogoče znebiti občutka krivde in si
verjamemo, da bi to počeli, če jih ne bi k pomiriti vest. Čeprav je Janez v puščavi,
temu navajal glas vesti. In ko vidimo še ga samo tisti ne sliši, ki ga noče.
Po: p. F. Cerar: Beseda da Besedo
druge, kako se pehajo za užitke ter

Na božično praznovanje se pripravljamo s
štirimi adventnimi tedni. Adventni čas nas
vabi, da bi se odprli svojemu hrepenenju
in tako pričakali Gospodov prihod. Toda
dandanes je čakanje za mnoge nesprejemljivo. Zato so advent preoblikovali v podaljšani božični čas, in tako z božičem
skoraj nimajo več kaj početi: od predolgih
(materialnih) priprav nanj so popolnoma
izčrpani. Mnogi celo bežijo pred božičem
v južne kraje.
Že vse od otroštva je božič zame prav poseben praznik, ki sem ga vedno težko pričakoval. Po pripravah skozi adventni čas
sem božič vedno doživel kot izpolnitev, kot
vrhunec leta. Zato bi rad povabil tudi tebe, da bi morda že letos praznoval božič
zavestneje, da bi si prav v teh dneh vzel
čas za pravo skrivnost našega življenja, za
rojstvo, ki naj bi se zgodilo v vsakem izmed nas.
Naj v tem adventnem času Božja beseda
nagovarja tvoje hrepenenje in ti pokaže,
kako in s čim ga lahko potešiš.
Anselm Grün

Janez Krstnik je sebe označil kot'glas vpijočega
v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte
njegove steze!' (Lk 3,4). Glas izreka besedo, toda v tem primeru je bila Božja beseda prej, saj
se pred tem spustila na Janeza, Zaharijevega
sina, v puščavi (prim. Lk 3,2). On ima torej pomembno vlogo, a vedno v službi Kristusu.
Sveti Avguštin to takole razlaga:'Janez je glas. O
Gospodu pa je rečeno: 'V začetku je bila Beseda' (Jn 1,1). Janez je glas, ki mine. Kristus pa je
večna Beseda, ki je bila na začetku. Če glasu
odvzameš besedo, kaj ostane? Nejasen zvok.
Glas brez besede resda zadane sluh, vendar ne
spodbudi srca' (Govor 293,3).
Naša naloga je torej, da danes prisluhnemo temu glasu in tako pripravimo v srcu prostor in
sprejem za Jezusa, Besedo, ki nas rešuje.
Benedikt XVI.

15. december
MARIJA OD KRIŽA DI ROSA
Življenje Pavle di Rosa se je začelo 6.
novembra leta 1813 v mestu Brescia na
severu Italije. Leta 1836 je v nekaterih mestih severne Italije in tudi v Brescii izbruhnila kolera. Pavla je prosila očeta, če sme
iti streč bolnikom Njen zgled je pritegnil še
druge. Pavla je ostala v bolnišnici tudi potem, ko je kolera ponehala, in je z veliko
ljubeznijo negovala bolnike. To delo usmiljenja je bila pot, ki ji jo je bil namenil Bog.
Polagoma je nastala ustanova ‘služabnic
ljubezni’, ki je skrbela predvsem za redovne strežnice v bolnišnicah. 18. junija 1852,
na praznik Srca Jezusovega, je napravila
redovne zaobljube in si privzela ime Marija
od križa. V začetku leta 1855 je zbolela, pa
hitro ozdravela. Ko se je oktobra vrnila iz
Verone, kjer je odprla novo redovno hišo,
je na pragu svojega samostana v Brescii
vzkliknila: Gospod, zahvalim se ti, da si mi
dal priti sem umret!« 15. decembra 1855 je
umrla. Papež Pij XII. jo je leta 1940 razglasil za blaženo, leta 1954 pa jo je prištel
med svetnice.

SMEH JE POL ZDRAVJA

»Naveličal sem se biti doma …«
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
www.ztz.rkc.si

