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MALA ČREDA
Naš misijonar, ki deluje na Japonskem, je bil nekoč na obisku v domovini. Vprašali so ga, kako gleda na slovensko Cerkev z »japonskimi očmi«. Dejal
je: »Za kristjane v Sloveniji bi rekel, da se bodo morali vse bolj zavedati Jezusovih besede o mali čredi
in 'Ne boj se, mala čreda'. Mislim, da se tega ni treba bati. Na Japonskem smo kristjani še mnogo bolj
Tisti čas je Jezus rekel svojim
mala čreda. S to zavestjo živimo v svetu, ki je čisto
učencem: »Ne boj se, mala čreda,
drugačen. To oblikuje v nas vernost, ki je osebna,
zavestna in odgovorna. Dokler si v okolju, ki ti je na- kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá
kraljestvo. Prodajte svoje premoklonjeno, se temu okolju prepustiš in ti ni treba dosti
misliti, ker drugi mislijo namesto tebe. To je večna
ženje in dajte vbogajme. Naredite
človekova skušnjava. Zato mislim, da je pomembno si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen
slovenske kristjane, posebno mlade, vzgajati v zrele
zaklad v nebesih, kamor se tat ne
in dogovorne osebnosti, ki živijo iz lastnega verskepribliža in kjer molj ne razjeda.
ga prepričanja. To je velika vrednota, ki jo prinaša Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo
zavest, da smo mala čreda.«
tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo
Hvala ti, misijonar na Daljnem vzhodu, za spod- opasana in svetilke prižgane, vi pa
budo in nasvet, ki velja še danes!
bodite podobni ljudem, ki čakajo,
V nas pa vrta nekaj drugega: Zakaj Bog dopu- kdaj se bo njihov gospodar vrnil s
šča, da kristjani po dolgih razdobjih, ko smo veljali
svatbe, da mu odprejo takoj, ko
za veliko čredo, spet postajamo mala čreda?
pride in potrka. Blagor tistim sluBožjih načrtov ne poznamo, razmišljati pa smežabnikom, ki jih bo gospodar ob
mo takole:
svojem
prihodu našel budne! ReKot velika čreda smo imeli srečo, da so najbogasnično, povem vam: Opasal se bo
tejši predeli zemlje pripadali nam. Na njih smo si siin
jih posádil za mizo. Pristopil bo
cer s pridnostjo, ne pa vedno pošteno, nakopičili vein jim stregel.
liko dobrin. Od njih pa le s skopo roko delimo tistim
(Lk 12,32–37)
bratom in sestram po svetu, ki jim je usoda namenila manj. Kot velika čreda smo že stoletja med seboj
sprti in te sprtosti nikakor ne moremo prerasti.
Tisti, ki so te reči počenjali, so na zunaj pripadali veliki krščanski čredi. Gotovo pa jim teh
dejanj ni navdihoval evangelij. Zato smemo reči, da so bili resnični kristjani tudi v »velikih« razdobjih mala čreda.
Ne bojmo se biti mala čreda. Bojmo se nositi krščansko ime in ne živeti krščansko.
Po: p. Franc Cerar

Svete maše:
19. NEDELJA
MED LETOM
11.8.

Juršče
Trnje
Trnje

Sv. Klara, dev., red.u.

7,30 +i Kočevar, Juršče 21, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Avčin, Trnje 10, obletna
V zahvalo in priprošnjo, Trnje 1

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Ponedeljek

12.8.

Sv. Ivana Šantalska

Torek

13.8.

sv.Poncijan in Hipolit

Sreda

14.8.

Sv.Maksimilijan Kolbe

Zagorje (ob 20h, če bo zvonilo) V dober namen
Klenik

20h +Tone Kernel, Klenik 11, obletna

Palčje

20h +i Pavlovič, Palčje 23, obletna

Četrtek
15.8.
Trnje
9h +Ana Blažek, Trnje 31
MARIJINO
Zagorje 10,30 V čast Vnebovzeti za vse župljane obeh župnij
VNEBOVZETJE
Petek
16.8.
20h +Milka in Silvo Zadel, Zagorje 102/a, obletna
Sv. Rok, spokornik

Zagorje

+Anton in Franc Štavar, Zagorje 36, obletna
19,30 Spoved
Sv. Evzebij, papež, Zagorje 20h +Franc in Marija Možina, Drskovče 7, obletna
mučenec
+Ivanka in vsi +i Žnidaršič, Drskovče 29, obletna
Sobota

17.8.

20. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
19.8. Trnje
SV. HELENA,
cesarica

7,30 +Ivan Česnik, Palčje 49, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Smrdel, Trnje 60, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Večernice v čast sv. Heleni

- NAJVEČJI MARIJIN PRAZNIK - PRAZNIK NJENEGA VNEBOVZETJA – VELIKI ŠMAREN, ki je tudi zapovedan, je v četrtek, 15.8. To je tudi dela prosti dan,
zato so maše po nedeljskem redu. Lepo vabljeni vsi kristjani, da ta dan počastimo
našo nebeško Mater in se izročimo njenemu varstvu, saj Marija v nebeški slavi ni
pozabila na nas, ampak prosi in posreduje pri Bogu za nas. Ker vidi, da drvi svet
in tudi velik del našega slovenskega naroda v brezboštvo ali novo poganstvo, nas
s prikazovanji v Lurdu, Fatimi in tudi v Medžugorju vabi k spreobrnjenju, molitvi in
pokori. Ne preslišimo njenih opozoril!
- SV. HELENA, zavetnica zagorske fare, goduje letos prav na nedeljo. Še posebej zagorski farani se ji priporočajmo za varstvo in priprošnjo. Počastili jo bomo s
slovesno praznično sv. mašo in popoldanskimi večernicami v njeno čast. Prisrčno
vabljeni k nedeljski in praznični sv. maši!
- Sveti maši v Palčju in Zagorju sta ta teden zamenjani. Glej zgoraj!
- ŽUPNIJSKO ROMANJE bo 24.8.v ŠKOCJAN na Dolenjsko, rojstno župnijo
velikega slovenskega misijonarja Ignacija Knobleharja, ki se je rodil pred 200 leti
in katerega življenje in delovanje smo poslušali pri letošnjih šmarnicah. Obiskali
bomo še nekatere kraje v Posavju: Šmartno pri Litiji z veličastno cerkvijo v neogotskem slogu iz 19.stoletja. Tam bomo imeli litanije. Zadnji postanek bo na
Dolskem pri Ljubljani, kjer tudi častijo sv. Heleno. Tam si bomo ogledali spomin-

sko sobo laičnega misijonarja in velikega Slovenca kirurga dr. Janeza Janeža, ki
je več kot 40 let deloval na Tajvanu in si ogledali tudi film o njem. – Za romanje se
prijavite čim prej, najpozneje do sobote, 17.8., da bom vedel naročiti primerno velik avtobus, in takrat vam bom lahko povedal, koliko bo stal prevoz. Doslej je prijavljenih 17 oseb.

UPANJE
Ljudje, ki živijo brez upanja, zamujajo življenje. V svojem življenju ne najdejo niti smisla niti nečesa, čemur bi se
bilo vredno posvetiti. Povsod vidijo
bolj ali manj skepticizem, utrujeno odkimavanje: saj vse skupaj sploh nima
smisla. Saj nič ne pomaga. Upanje nas
ohranja pri življenju. Po Pavlu upamo
na to, česar ne vidimo.
Ne vidimo tega, na kar postavljamo
svoje življenje. Toda v to upamo. To ni
nikakršno pehanje za utopijo. Upanje
nam nudi večjo trdnost v življenju. Tako se kaže tudi v Pismu Hebrejcem, ki
ga beremo na 19. nedeljo med letom,
kjer vero opredeli takole: »obstoj resničnosti, v katere upamo« (Heb 11,1).
To, kar upam, mi v tem trenutku nudi
trdnost. In ker imam trdnost, grem potolažen naprej v prihodnost.

Krščansko upanje ima svojo utemeljitev v križu Jezusa Kristusa in v njegovem vstajenju. Križ je simbol za neuspeh in vse, kar prekriža naše življenje.
Nekateri ljudje zamudijo življenje zaradi strahu pred tem, kar bi se jim lahko
pripetilo od zunaj. Imajo vtis, da ne morejo načrtovati svojega življenja. Ker je
nenehno odvisno od zunanjih dejavnikov, se raje odpovejo vsakršnemu načrtu za prihodnost. Živijo le iz dneva v
dan. Toda križ jih vodi k vstajenju. Za
nas kristjane je znamenje upanja, da ne
obstaja nič, česar ne bi bilo možno
spremeniti, da ne obstaja nobena vrsta
teme, ki je ne bi bilo mogoče razsvetliti,
noben neuspeh, ki ne bi mogel postati
nov začetek, nobena smrt, ki je ne bi bilo mogoče spremeniti v življenje.
Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja

YOUCAT – katekizem za mlade
Kako lahko mlad vernik živi krščansko, če je že Kaj razumemo pod »nečistovanjem«?
imel ali ima predzakonske spolne odnose?
Nečistovanje (gr. porneia) pomeni prvotno
Bog nas ljubi v vsakem trenutku, tudi ko smo poganske spolne prakse, kot npr. tempeljsko
v nejasnem stanju ali celo v stanju greha; prostitucijo. Kasneje se je ta pojem prenesel
Bog nam pomaga, da iščemo polno resnico na vse oblike spolnih aktivnosti zunaj zakonljubezni in da najdemo pot iz greha ter živimo ske skupnosti. Danes se pogosto uporablja v
bolj vedro in odločno.
duhu dejanj, ki so po zakonu kazniva (spolna
zloraba mladoletnih, odvisnikov itd).
V pogovoru z duhovnikom ali z verodostojnim, iz(KKC 2353)
kušenim kristjanom lahko mladi ljudje poiščejo pot,
kako naj jasno živijo svojo ljubezen čisto in vedro.
Pogosto je z nečistovanjem povezano še zapeljevaPri tem bodo izvedeli, da je življenje proces in da je
nje, laž in nasilje, odvisnost in izkoriščanje. Nečistoz Božjo pomočjo, pa naj se je zgodilo karkoli, zmevanje je hudo izkrivljanje ljubezni; prizadene človeraj možno na novo začeti in znova kreniti na pravo
kovo dostojanstvo in napak presoja smisel človeške
pot.
spolnosti. Države so dolžne, da predvsem mladoletne osebe zaščitijo pred dejanji spolne zlorabe.

VNEBOVZETJE
Ena od odlik Marijinega dostojanstva je
njeno vnebovzetje z dušo in telesom. Marija je umrla, a ne zaradi bolezni, starostne
oslabelosti, temveč ker jo je izčrpala Božja
ljubezen. Njeno sveto telo so apostoli položili v grob, angeli so ga čuvali tri dni, nakar so ga odnesli v nebo (sv. Alfonz Ligvorij). Marija ni imela greha, torej tudi telo,
ki je nosilo Božjega Sina, ni bilo deležno
razkroja. Tako kot razumno domnevamo,
da je Devica z dušo in telesom vzeta v nebesa, tako lahko tudi z gotovostjo sklepamo, da je bila že v telesu svoje matere blagoslovljena (sv. Avguštin).
Anton Martin Slomšek: Mati čiste ljubezni

KOT ODMEV
Išči srečo, pa je ne boš nikoli našel.
Sreča ti bo podarjena kot lep metulj, ki ga
moraš uloviti. Tudi to ne drži!
Povem ti: Ne išči sreče, sama te bo poiskala. - Sreča je kot senca, ki ti sledi, ko
ne misliš nanjo. - Sreča te obišče kot čudovit občutek, ko pozabiš nase, da bi živel
za druge. - Sreče ne moreš kupiti za noben denar tega sveta. - Sreča je kot odmev, ki odgovori samo takrat, ko se sam
razdajaš.
Darovati se pomeni ljubiti!
Phil Bosmans, Živi vsak dan

O vi vsi, ki vam je greh ljubši od nebes, pomislite vendar na svoj konec! Sedaj vam še sije
sonce, sonce milosti in usmiljenja. Še vam je
druga pot, pot pokore, odprta. Še imate v nebesih Mater. Stoji pred milostnim prestolom svojega Sina in prosi usmiljenja tudi za vas. Zato
še nikdar ni bilo slišati, da se je kdo kdaj pogubil, ki se je k njej zatekel in se resnično pokoril.
Zapustite svoje hudobno življenje, odpovejte se
poželenju sveta, spreobrnite se k Bogu. Mati
vas spremlja od zgoraj in izprosila vam bo
moči.
Anton Martin Slomšek

12. avgust
KAREL LEISNER
V zloglasnem nacističnem taborišču Dachau,
ki je začelo delovati že leta 1933, je bilo med
množico zapornikov tudi 2720 duhovnikov iz
vse Evrope, med njimi tudi okoli 30 iz Slovenije. Duhovniki-taboriščniki so bili v posebnih barakah, ločenih za duhovnike nemške in poljske
narodnosti, bila pa je še skupna »baraka narodov«. Duhovnike so ločili od drugih zapornikov, zato da niso mogli vršiti svojega poslanstva in sotrpinom vlivati poguma ali jih pripravljati na smrt. V eni od barak za duhovnike so
na posredovanje papeža Pija XII. Smeli imeti
kapelo, kjer je en duhovnik ob nedeljah maševal, drugi pa so bili pri maši. Decembra 1944
se je v tisti kapeli zgodilo nekaj izrednega: 29letni nemški diakon Karl Leisner, ki je bil v Dachauu od leta 1940 in je bil hudo bolan, je v
največji tajnosti prejel mašniško posvečenje in
daroval svojo prvo sveto mašo, ki je bila zanj
tudi edina v življenju. Tega pričevalca je papež
(sveti Janez Pavel II.) med mašo na olimpijskem stadionu v Berlinu 23. junija 1996 kot
mučenca razglasil za blaženega. Med duhovniki, ki so pri tem novomašnem slavju sodelovali, je bil tudi slovenski duhovnik Maks Ledinek, ki je bil v Dachauu od aprila 1943 do 29.
aprila 1945, ko so ameriški vojaki osvobodili
Dachauu.
Marijina nebeška slava
nam zagotavlja, da zadnji cilj
našega telesa ni strohnitev,
temveč polnost veselja pri Bogu.

(Franc Rode)

SMEH JE POL ZDRAVJA

REŠILEC – »Zakaj so sinoči vašega moža
odpeljali z rešilcem?« se zanima radovedna
soseda. – »Veste, sinoči je z dela prišel domov izjemoma v treznem stanju. Naš pes ga
ni prepoznal in ga je ugriznil.«
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