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KDOR IZPOLNJUJE BOŽJO VOLJO,
TA JE MOJ BRAT, SESTRA IN MATI

Leto XVI., 22 (862)

Sorodstvene vezi so zelo pomembne in večina je ponosna na svoje prednike. Mnogi se trudijo, da bi sestavili svoje
družinsko deblo in z velikim veseljem pripovedujejo o svojih
potomcih, katerim dolgujejo vso zahvalo ne le za to, kar se
vidi v določenih stavbah in posestvih, ki so jih zapustili, ampak predvsem za dobro ime. Kdor ima močne korenine, ta
se zaveda, da še vedno srka iz njih življenjski sok in se lahko zanaša na trdnost svojega rodu. Tudi Jezus je to vedel,
zato je bil ponosen na svojo mater Marijo in na Jožefa. Ven- Tedaj so prišli njegova mati in
dar je ob neki priložnosti, ko so ga pismouki izzivali, izkoristil
njegovi bratje. Stali so zunaj,
priložnost in jim rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje!
poslali ponj in ga poklicali.
Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in
Okrog njega je sedela množica
mati.«
in so mu rekli:
Z Jezusom so se začeli drugačni časi: rodovne vezi so si»Glej,
tvoja mati,
cer pomembne, a ne dovolj močne, da bi lahko ustvarile
tvoji
bratje
in tvoje sestre
pravo medsebojno razumevanje in zaupanje ne le med soso
zunaj
in
te želijo.«
rodniki, ampak z vsem človeštvom. V nebesih imamo Očeta,
ki nas je ustvaril in z nami stkal zelo močne ljubezenske veOdgovóril jim je:
zi, ki presegajo krvno sorodstvo. Te vezi so zgrajene na
»Kdo je moja mati
drugačnih temeljih, na popolni ljubezni, ki ne postavlja noin kdo so moji bratje?«
benih pogojev. Potrebna je le močna vera v osebo, ki je te
In ozrl se je po tistih,
vezi postavila in jih sedaj vzdržuje. To ni mogel narediti čloki so sedeli okrog njega,
vek, tudi najsposobnejši ne, kajti gre za stvari, ki nas presein rekel: »Glejte,
gajo. Zanašamo se lahko samo na Boga, ki je naš Stvarnik
in hkrati naš odrešenik. Jezus je bival med nami kot človek z to so moja mati in moji bratje!
Kdor namreč izpolnjuje
enim samim namenom: da bi nam konkretno pokazal, kako
Božjo voljo, ta je moj brat,
nas ima Bog rad. Če bi bila naša ljubezen popolna, potem
sestra in mati.«
Jezusa ne bi potrebovali. Vsi pa vemo, da smo samo ljudje,
s številnimi napakami, slabostmi in grehi. Zato potrebujemo
(Mr 3,31–35)
Boga, ki nas ima rad kljub naši grešnosti.
»Kdor izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati!« je Jezus rekel svojim poslušalcem. To
pomeni, da moramo tudi sami kaj narediti, da bomo Božjo ljubezen lahko zares občutili. Treba je
preseči svojo omejenost, treba se je odpreti Božji milosti, treba je sprejeti Boga kot tistega, ki nas je
ustvaril in nam hkrati zaupal poslanstvo. Ljubezen navadno išče konkreten odgovor. Sebičnost in
iskanje osebnih privilegije tukaj nimata pravega mesta. Kdor hoče biti dobro orodje v Božjih rokah,
se mora dati na razpolago in vsak dan iskati Božjo voljo. Šele ko smo z Bogom na isti valovni dolžini, lahko gremo v svet in delimo z drugimi mir, odpuščanje, dobroto in ljubezen. To namreč ni naše,
ampak Božji dar, ki ga je treba deliti.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
10. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
10.6. Trnje
Sv. Edvard Poppe,
duhovni pisatelj

7,30 Po namenu Juršče 17
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu Klenik 3, obletna
Po namenu Klenik 20, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Gora 16h Sv. maša za romarje
Ponedeljek 11.6.
20h Po namenu Bukovje, obletna
Zagorje
Sv. Barnaba, apostol
Po namenu Zagorje 102/a, obletna
Torek

12.6.

Sv. Adelajda, redovn.

Sreda

13.6.

Sv. Anton Padovanski

Četrtek

Klenik

20h Po namenu Klenik 20, obletna

Zagorje 20h Po namenu Zagorje 124, osmina

14.6. Juršče

19h Po namenu Juršče 43, obletna

Sv.Metodij Carigrajs.

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
15.6.
20h Po namenu Zagorje 7, obletna
Zagorje
Sv. Vid, mučenec
Po namenu Zagorje 48, obletna
Sobota

16.6.

Sv. Beno iz Meissna

Semič

11. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
17.6. Trnje
Sv. Rajner, samotar

V dober namen
7,30 Po namenu Palčje 47
8,30 Češčenje SRT
9h Za jubilante 5., 10., 15., … 50., 55… obletnice
Po namenu Trnje 98

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Vrtnice
- ZA DEKANIJSKO ROMANJE NA SV.GORO sta še dve mesti prosti. Peljali se
bomo z manjšim avtobusom, ki ima še dva sedeža več. Če kdo želi, se lahko še
pridruži na avtobusu. Odhod avtobusa z Juršč bo ob 13h. Pobira še v Palčju, Zagorju in Kleniku. – Vabljeni na romanje tudi z osebnimi avtomobili!
- IZREDNI SESTANEK ŽPS Zagorje v zvezi s pripravo na zlato mašo g. Rudija
bo jutri, 11.6. ob 20,45 v župnišču. Vabljeni vsi člani ŽPS!
- ROMANJE ŽPS in ŽGS v Belo krajino bo v soboto 16.6. Odhod iz Zagorja je
ob 6,30 zjutraj. Na avtobusu je še nekaj prostora. Kdor želi, naj se čim prej prijavi
gospej Bruni.
- ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV in STAREJŠIH na BREZJE je letos že
PETDESETO. Potekalo bo tudi to soboto, 16.6. Molitev rožnega venca in spovedovanje začne že vsaj eno uro pred mašo, ki bo ob 10h. Somaševanje bo vodil
g.nadškof metropolit Stane Zore. Kdor more, naj se ponudi bodisi starejšim domačim ali sosedom za prevoz na Brezje.
- VSI ZAKONSKI PARI TRNJSKE ŽUPNIJE, ki obhajate letos okroglo obletnico poroke (5., 10., 15., …. 50., 55., 60.) ste lepo vabljeni prihodnjo nedeljo, 17.6.
k sv. maši, ki bo prav vam namenjena. Prav je, da se kot člani župnijskega občestva skupaj zahvalimo za dar zakonskega življenja in prosimo Gospoda, naj vas
ohranja v ljubezni in zvestobi še naprej, kolikor let vam jih Gospodar življenja nakloni.

Zaradi organizacije slavja vas prosimo, da se do četrtka, 14. junija prijavite članici
ŽPS Trnje gospej Bruni.
- MAVRIČNI ''POLETNI ZABAVNIK'' o misijonarju Frideriku Ireneju Baragu, je
izdala Mavrica, da bi otrokom med počitnicami ponudila kakovostno razvedrilo, ki
jim bo pomagalo odkrivati veselje vere. Lahko se naročite sami ali preko župnije.
Cena ''Poletnega zabavnika'' je 2,50 €. Oglejte si ga na mizici za tisk.
- ZAHVALA VSEM, ki ste za preteklo nedeljo pomagali pripraviti vse potrebno za procesijo: v Trnju ste pokosili prostor, kamor ste postavili kapelice in je šla
procesija z Najsvetejšim. Na obeh krajih ste postavili kapelice in jih lepo okrasili.
Zahvala za darovano cvetje! Zahvala tudi strežnikom in strežnicam, otrokom, ki
so trosili cvetje, še posebej gre zahvala vsem pevcem, nosilcem bander in neba,
mežnaricam in mežnarju, pa seveda tudi vsem, ki ste se udeležili procesije in sodelovali z molitvijo in poslušanjem Božje besede!
Potem pa še tole oznanilo:
- ČARNA MAVRICA je včeraj potekala na Rakovniku v Ljubljani. Udeležili so se
je tudi »Glasni zvončki« iz Trnja, ki so celo leto pridno izpolnjevali izzive revije
Mavrica. Poleg tega, da so med šolskim letom naredili veliko dobrega v župniji, so
se včeraj udeležili tudi finalnega kviza v poznavanju têm iz revije. Ponosno so zastopali našo župnijo in med ekipami iz cele Slovenije zasedli 11. mesto. Iz srca
jim čestitamo! Obenem pa se zahvaljujemo tudi vsem staršem in ostalim župljanom, ki ste jim vedno pripravljeni pomagati!

IZGOVORI
Prva dva človeka krivdo za greh prelagata on taka ustvaril in sta kdo ve kako dolgo takna druge. Adam malodane kar na Boga: Že- šna pred njim živela. Njuna nagota je bila v
na, ki si mi jo dal, me je zapeljala; (češ, zakaj spoznanju, da sta bila Bogu nepokorna in
si mi jo pa dal?). Žena podobno: Saj si ti hlepela postati njemu enaka.
ustvaril kačo? Ko so po vojni v Nürnbergu
Kača naj bi se za kazen plazila po zemlji in
sodili nacističnim zločincem, so se nekateri jo jedla. Toda kača se je po zemlji plazila že
izgovarjali, da za zločine niso vedeli, drugi, prej, saj je bila tako ustvarjena. Pomen prida so izpolnjevali le povelja višjih. Takih povedi je, da se greh plazi po tleh, da nima
Nürnbergov je na svetu bilo in jih bo.
visokih ciljev, da ni sposoben težiti kvišku in
Ker človek nima popolnega spoznanja in da tega tudi noče. Nepriznanje Boga je obeni popolnoma svoboden, teže njegove krivde nem nepriznanje Duha, trditev, da obstaja
ni mogoče izmeriti. O krivdi sami pa ni samo materija. Če ni duha, je vse samo snov
dvoma. Tudi če bi Evo zapeljevalo deset kač, in zemlja. Kdor se zadovolji s samo zemljo,
bi mogla biti na vse gluha; če bi Adamu sto se po njej plazi in jo je. Drugo mu ne preožena ponujalo jabolko, bi mogel reči: Ne, stane.
hvala!
»Sovraštvo bom naredil med teboj in žePripoved o njunem spoznanju, da sta naga, no«. S tem sovraštvom se na svoj način srenas utegne navesti na sklepanje, da sta se čujemo vsi, ko vse življenje čutimo v sebi
pregrešila s spolnostjo. Ker pa vemo, da ju je napetost med resnico in lažjo, ljubeznijo in
Bog takoj po stvarjenju blagoslovil in jima sov raštvom ter sploh med dobrim in hudim.
naročil, naj se plodita in množita ter napolni- Priteguje nas oboje, odločati pa moramo sate zemljo, je moral biti njun greh drugačen. mi. Prav to pa je za nas priložnost, da rasteZaradi telesne nagote se jima pred Bogom ni mo v dobrem.
Po: Beseda da Besedo
bilo potrebno sramovati in skrivati, saj ju je

GREH
Padel sem, Gospod, že spet sem padel.
Ne morem več, nikoli ne bom prišel do
konca, sram me je samega sebe, ne
upam si te pogledati. In vendar sem se
boril, Gospod, kajti zavedal sem se, da si
blizu mene, da se skrbno sklanjaš nad
menoj.
Toda kot vihar je privršala skušnjava
in obrnil sem glavo in izstopil sem iz vrste, ti pa si ostal, tih in žalosten, kakor
zaničevan zaročenec, ki vidi, kako se
njegova ljubljena oddaljuje v objemu
nasprotnika.
Ko je veter utihnil, ko je nenadoma
prenehal, kot je prišel, ko je ugasnil
blisk, ki je bil tako veselo razsvetlil temo, sem se v hipu spet znašel sam,
osramočen, ostuden, s svojim grehom v
rokah.
Ta greh sem izbral kot kupec izbere
svoje blago, ta greh sem plačal in ne morem ga dati nazaj, ker je prodajalec izginil; ta greh brez vonja, brez okusa, ki
uničuje srce, nekoristen predmet, ki bi
ga rad vrgel proč; ta greh, ki sem ga hotel, pa ga zdaj nočem več, ta greh, ki
sem si ga predstavljal, ki sem ga iskal,
ga zakoličil, ga ljubkoval dolgo časa, ta
greh, ki sem ga končno dosegel in se
hladno ločil od tebe, Gospod.
Vrgel sem se pred njim na trebuh in
po njem stegoval svoje roke, svoje pesti,
svoje prste, svoj pogled in svoje srce …
Moj je na koži, stopil je vame, pretaka se
po mojih žilah, zasedel je moje srce,
splazil se je povsod …
Pomagaj mi, Gospod, da se ga znebim
…, da ponovno vstanem.
Po: M. Quist, Molitve
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14. junij
METODIJ I.
Rodil se je leta 789 kot sin ugledne družine v Sirakuzi na Siciliji, ki je bila takrat v bizantinski lasti. Ko je v domačem kraju izčrpal vse vire znanja, je odšel v Carigrad.
Njegov sopotnik je bil svetniški škof Evtimij,
ki se je vračal iz pregnanstva, ker je bil
ognjevit zagovornik češčenja svetih podob.
Ob njem se je vnel za ideale meništva. Leta
843 je bil izvoljen za carigrajskega patriarha. Ob umestitvi je razglasil pomilostitev za
vse skesane ikonoklaste, vsem žrtvam preganjanja pa je zagotovil vrnitev na škofovska in druga predstojniška mesta. Zgodovinsko najpomembnejši pa je bil sinodalni
sklep, s katerim je obnovil veljavo sedmega
vesoljnega cerkvenega zbora v Niceji leta
787 glede češčenja svetih podob in razglasitev praznika pravoslavja (ortodoksije) 11.
marca 843. Praznik obnovljene pravovernosti se od takrat vse do danes na Vzhodu
nadvse slovesno obhaja prvo nedeljo v postu. Ko so mu 846 umrli trije najboljši sodelavci in svetniški prijatelji, ki so mu pomagali
obnoviti versko stanje po divjanju uničevalcev svetih podob, se je zatekel v samoto,
kjer je predvsem molil in pisal. Dušo je ves
vdan v Božjo voljo izdihnil 14. junija 847.
Pokopan je v cerkvi sv. Apostolov. Ob prazniku pravoslavja ob treh velikih patriarhih
vzklikajo tudi njemu.

Tviti papeža Frančiška
Iskati srečo v materialnih
stvareh je zanesljiv način,
kako postati nesrečen.

SMEH JE POL ZDRAVJA
KOSILO – »Zakaj vendar ne prideš
h kosilu takoj, ko te pokličem?«
vpraša mama svojega sinka.
– »Mama, slišal sem te šele, ko si
poklicala tretjič.«

