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UBOGA VDOVA JE DALA OD SVOJEGA UBOŠTVA VSE,
KAR JE IMELA

Sedél je nasproti zakladnici
in gledal, kako množica
meče denar vanjo.
Mnogo bogatih je veliko vrglo.
Prišla je tudi neka uboga vdova
in je vrgla dva nôvčiča,
to je en kvadrant. Tedaj je poklical
k sebi svoje učence in jim rekel:
»Resnično, povem vam:
ta uboga vdova je vrgla več
kot vsi, ki so metali v zakladnico.
Vsi so namreč vrgli
od svojega preobilja, ta pa je dala
od svojega uboštva vse,
kar je imela,
vse, kar potrebuje za življenje.«
(Mr 12,41–44)

Uboga vdova, ki je v tempeljsko zakladnico vrgla zadnja dva novčiča, seže v srce vsakemu, ki posluša to Jezusovo pripoved. Popolne ljubezni nismo vajeni, zato
nas tak zgled pritegne in nam sprašuje vest. Kakšen si?
Ali si sposoben čiste ljubezni, ki nič ne računa, ampak
se popolnoma razdaja: podobna je sveči, ki gori, ne da
bi spraševala, komu gori! Zgledi vlečejo. Vendar se vsi
zavedamo, da ne pritegnejo le lepi zgledi žrtvovanja,
ampak tudi zgledi zlobe, sovraštva in povzročanja grozodejstev. Sodobni akcijski filmi in video igrice, ki so
polne nasilja in krvoločnosti, pritegnejo marsikaterega
otroka, da želi posnemati svojega vzornika in je tudi sam
vedno bolj nasilen in neprilagodljiv. Kako naj ukrepamo
proti takšnemu vedenju, ohranimo pravo mero dostojnosti in pregovor: »Besede mičejo, zgledi vlečejo!« ne vržemo v koš za smeti?
Mislim, da je pravo spreobrnjenje in spreminjanje človeka povezano z njegovim notranjim jedrom. Nekaj moraš imeti, kar ti ostane, ti daje oporo in se ne spreminja.
To si ti, človek, ki je ustvarjen po božji podobi in sličnosti. To je tvoje jedro, ki se ne sme spreminjati. Zato je
treba najprej opredeliti samega sebe, se prepoznati v
vsej celovitosti in potem vse, kar se ti dogaja, uskladiti s
svojo identiteto. Kaj nas glede tega uči uboga vdova

pred tempeljsko zakladnico?
Uboga vdova se je jasno zavedala, kam je prišla, kakšno vrednost predstavlja zanjo jeruzalemski tempelj in zato je v skladu s svojim prepričanjem v tempeljsko zakladnico vrgla zadnje,
kar je imela. Vrgla se je v naročje Boga, ki je bil smisel njenega življenja in se mu popolnoma
prepustila. Jezus je to opazil in zato jo je dal učencem za zgled: »Ta uboga vdova je vrgla več
kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega
uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« In njen zgled navdihuje vse, ki skoraj dva
tisoč let berejo ta odlomek iz Svetega pisma: kdor resnično veruje in v Jezusu prepoznava Božjega
sina, ta je sposoben zapustiti vse in se vreči v njegov objem. Nam, kristjanom tretjega tisočletja, ki
smo prepričani, da vse obvladamo, ta uboga vdova razodeva preprosto resnico: »Najprej bodi to,
kar si. Ne posnemaj drugih, ampak živi v skladu z resnico, ki si jo odkril. Tako boš najbolj pristen, za
druge boš lep zgled in ne kamen spotike!«
župnik Branko Balažic, SDB.

Svete maše:
9h SHOD: V čast sv. Lenartu za sosesko - Ofer
32. NEDELJA Klenik
MED LETOM Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
11.11. Palčje 12h Po namenu, Palčje 71, obl.
Sv. Martin, škof

Ponedeljek

Šilentab 14h SHOD: V čast sv. Martinu, Rateč. Brdo 12 - Ofer
12.11.

Sv. Jozafat Kunčevič

Torek

13.11.

Sv. Stanislav Kostka

Sreda

14.11.

Sv. Nikolaj Tavelić, m.

Četrtek

17,30 Po namenu, Ratečevo Brdo 10, obletnica

Klenik

17,30 Po namenu, Kleni 75

Zagorje

15.11. Juršče

Sv. Albert Veliki, škof

Petek

Brdo

16.11.

7h Po namenu, Zagorje 48, 1. obletnica
16h Po namenu, Juršče 75, obletna

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice

Sv. Marjeta Škotska

Zagorje 17,30 Po namenu, Zagorje 8, osmina

Sobota

Zagorje 17h Spoved
17,30 Po namenu, Zagorje 124, dar. Zagorje 94
Po namenu, Zagorje 118, obletna

17.11.

Sv. Elizabeta Ogrska

33. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
18.11.

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 73
Po namenu, Trnje 63, obletna

Posvetitev bazilik sv. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Petra in Pavla
Juršče 12h Po namenu, Juršče 39, obletna

Trnje
Krst: Ajda Kordiš
- SHOD SV, LENARTA V KLENIKU je danes ob 9h in
- SHOD SV. MARTINA NA ŠILENTABRU je tudi danes - ob 14h. Lepo vabljeni! Po
maši se bomo sprehodili do vasi, kjer bo blagoslov novega vodovoda na Šilentabor.
- STOLETNICA KONCA 1. SVETOVNE VOJNE je danes, 11.11. ob 11h. Prosimo Gospoda, da se ne bi nikdar več ne ponovile takšne ali še hujše tragedije!
- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek, 15.11. ob 19h v župnišču. SEJA ŽPS Trnje pa
v petek, 16.11. ob 19h v Mežnariji v Trnju. Vsi člani ste lepo vabljeni.
- KRST Ajde Kordiš bo prihodnjo nedeljo ob 14h v Trnju.
Za vsak krst velja, da je zelo zaželjeno, da je prisotnih čim več članov Cerkve, ko
sprejemamo nove člane medse. Zato lepo vabljeni k vsakemu krstnemu slavju.
- ADVENTNI ORATORIJSKI DAN za župniji Trnje in Zagorje bo v soboto, 1. decembra 2018 v župnišču Zagorje. Vsi otroci ste vabljeni, da se nam pridružite v
objemu petja, iger, veselja,ustvarjanja, zgodb in tudi molitve, pa še kaj! Prijavnico
z okvirnim program dobite na mizici za tisk in jo oddajte v škatlo v veroučni učilnici
v Trnju ali Zagorju do 23.11.2018. Se vidimo na oratorijskem dnevu !
- DRUŽINSKA PRATIKA je že na razpolago. Cena je 5,90 €. Dobite jo v Trnju v
zakristiji in v župnišču v Zagorju. Prav tako tudi MARIJANSKI KOLEDAR(2,50 €).
- NABIRKE V ZADNJEM OBDOBJU: Jesenske kvatre: T(rnje) = 72,72 €;
Z(agorje) = 81,59; Jesenski shod na Sv.Trojici = 270.- €; Misijonska nedelja: T =
179,35 €; Z = 139,38 €; Šilentabor: 92,70 €; Vsi sveti: T = 490,74 €; Z = 578,77;
Zahvalna nedelja: T =109,69 €, J=36,43 €; Z = 68,13 €. Vsem, ki ste darovali za
vse te namene, naj Bog bogato povrne z večnimi darovi!

- ZAHVALJUJEM SE bogoslovcu g. Luku Jesenku za njegov pastoralni obisk v
naših dveh župnijah! Upam, da je vsaj nekoliko zaznal utrip naših dveh župnij.

DOLGA OBLAČILA
Jezus v današnjem evangeliju svari
pred pismouki, ki se radi kažejo v dolgih oblačilih in opravljajo dolge molitve.
Jezusa ne bi prav razumeli, če bi
sklepali, da nasprotuje dolgim oblekam
in dolgim molitvam. Prav tako bi bili v
zmoti, če bi mislili, da zahteva, naj bo
oboje kratko. To dvoje spada med tiste
zunanje reči, ki same po sebi niso ne
dobre ne slabe. Postanejo pa dobre, kadar jih kdo uporablja z dobrim namenom, in slabe, kadar jih uporablja s slabim. Taki so bili nekateri izmed pismoukov: lakomni, slavohlepni in hinavski.
Da bi pa naredili na ljudi vtis duhovnosti in svetosti, so si nadevali dolga oblačila in javno opravljali dolge molitve.
Zunanje znake pobožnosti so zlorabljali
z namenom, da bi prekrili notranjo pokvarjenost. Jezus je to popačenost razkrinkaval in poslušalce opozarjal, naj
temu sprenevedanju ne nasedajo.
Priložnost, da to svoje poučevanje
dopolni, se mu je ponudila, ko je prišel
v tempelj. Opazil je, kako so nekateri

metali denar v zakladnico. Gotovo je bil
marsikoga med njimi vesel, ko je videl,
kako velik del svojih dohodkov prispeva za hišo njegovega Očeta. Apostole
pa je spet opomnil, naj ne nasedajo zunanjemu videzu. Bogat dar, ki ga nekdo
da, je lahko zares znak njegove velikodušnosti. A je tudi možno, da je le maska, pod katero skriva notranjo pokvarjenost. Prav tako je z revnim darom:
lahko je znak darovalčeve notranje revščine, lahko pa se za njim skriva biser
vere in ljubezni. Tak biser je bilo srce
vdove, ki je vrgla v zakladnico le borna
dva novčiča.
Bog nam ne določa, kako naj se
oblačimo, kakšne molitve naj opravljamo in kakšne darove naj nosimo v cerkev. Vsakdo naj se ravna po lastni presoji. Z nobeno zunanjostjo pa ga ne
bomo pretentali in z nikakršnim darom
ga ne bomo preslepili, da ne bi videl v
našo notranjost in precenil vrednosti
našega srca.
Po: p. F. Cerar, Beseda da Besedo

Elija ji je rekel: »Ne boj se; pojdi in pripravi, kakor si rekla, vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi; sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem. Kajti tako govorí Gospod, Izraelov Bog: ›Moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo do dne, ko bo Gospod poslal
dež na zemljo.‹« Šla je in storila po Elijevi besedi. In dan za dnem so imeli jesti, ona, on in njena
družina. Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo, po besedi, ki jo je Gospod govóril po Eliju.
1 Kr 17, 13–16

Kdove ali bi kakšen moški na njenem mestu tako zaupal preroku Eliju, da bi se odpovedal zadnji pesti moke in zadnjim kapljam olja?
Zdi se, da imajo ženske večjo sposobnost kakor
moški, da zaupajo drugim, zlasti iz ljubezni.
Mnogo, premnogo je žensk, ki iz ljubezni zaupajo moškim, pozneje pa se izkaže, da so ti moški

prazni in da jim niso sposobni dati nič drugega
kakor dneve, polne trpljenja in poniževanja.
Ravno tako seveda ne manjka moških, ki se
pustijo prevarati od žensk, za katere se pozneje
izkaže, da so prava poguba. Vendar se jim to
navadno zgodi zaradi preveč preračunljivosti in
premalo ljubezni.

Sposobnost zaupanja, ki je s človeškega vidika
lahko izvor nevšečnosti, je osnovna zahteva vere,
saj je vera zaupanje in predanost Bogu.
Vdova iz Sarepte je čudovito znamenje vere.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

YOUCAT – katekizem za mlade
Čemu je Bog ustvaril človeka?
Bog je vse naredil za človeka. Človeka pa, »edino ustvarjeno bitje, ki ga
je Bog hotel zaradi njega samega«
(Drugi vatikanski koncil, Gaudium
et spes (CS)), je ustvaril, da bo srečen. To se zgodi, ko človek Boga
spozna, ga ljubi, mu služi in živi v
hvaležnosti do svojega Stvarnika.
(KKC 358)

Hvaležnost je prepoznana ljubezen.
Kdor je hvaležen, se svobodno obrača
na dobrotnika in vstopa v nov, globlji
odnos do njega. Bog želi, da prepoznamo njegovo ljubezen in že zdaj vse
svoje življenje živimo v odnosu z njim.
Ta odnos traja večno.
Molimo za vse,
ki morajo živeti s praznim mestom ob sebi,
za vse, ki žalujejo,
za otrokom, ki so ga izgubili,
za prijateljem, ki je zapustil njihov krog,
za nekom, ki manjka, a nima imena.
Molimo za vse, ki jih od okolja loči bolezen,
ki so iztrgani iz sveta dela
in svobodnega gibanja, zaprti v svoj svet.
Molimo tudi za tiste,
ki živijo v sporu z drugimi
in ne vidijo rešitve;
za tiste, ki se ne morejo pogovoriti,
ki morajo molčati in so sami.
Molimo za vse,
ki jim je človeška trdota vzela pogum,
da ne bi začeli sovražiti luči življenja,
ne dajali hudobiji prednosti pred dobroto,
temveč bi brez zagrenjenosti odprli srce
v upanju in pričakovanju.
Huub Oosterhuils

14. november
NIKOLAJ TAVELIĆ
Nikolaj (Nikola) Tavelić, prvi hrvaški
svetnik, se je rodil v Šibeniku med letoma
1340 in 1350 kot sin ugledne plemiške družine. Že zgodaj se je navdušil za življenje
po vzoru sv. Frančiška Asiškega, ker je imel
pogosto priložnost srečevati se z njegovimi
redovnimi sinovi – frančiškani. Iz zgodovinskih virov zanesljivo vemo, da je Tavelić deloval kot dušni pastir v Bosni, kamor naj bi
prišel leta 1379. V tem času je bila Bosna
zanimivo in pomembno področje tako v cerkvenem kot političnem pogledu. Posebna
skrb Cerkve tedaj so bili bosenski bogomili,
krivoverci, ki so netili upore zoper vsako
svetno in cerkveno oblast, obsojali so zakonsko življenje, zavračali rabo vseh materialnih sredstev, češ da izhajajo od hudiča.
Zoper ta nauk je mogla uspešno nastopati
samo miselnost, ki je izhajala iz ponižne ljubezni do ljudi in Božjega stvarstva, miselnost, ki jo je oznanjal asiški ubožec. Med
številnimi misijonarji in odličnimi pridigarji
frančiškanskega reda je v Bosni okoli dvanajst let deloval tudi Nikolaj. 1391 je zapustil
Bosno in odšel v Sveto deželo – Palestino,
kjer je s svojimi tovariši delal v gostišču za
romarje in pri Božjem grobu. S strani
muslimanskih Arabcev je bil vržen v ječo in
mučen, da bi se odpovedal veri. 14. novembra 1391 je umrl mučeniške smrti.

SMEH JE POL ZDRAVJA
PREDAVANJE – Policist zaustavi
voznika, ki se ob 4 zjutraj vrača z
martinovanja. »Kam pa vi greste?« –
»Na predavanje.« odgovori. – »A me
zafrkavate, kdo pa ima predavanje ob
4 ponoči?!« – »Moja žena.«
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

Dodatek k oznanilom št. 43:

V soboto, 1. decembra ob 16:00, ste otroci iz župnije Trnje vabljeni v Mežnarijo na delavnico izdelovanja adventnih venčkov,
ki jo bo, tako kot lani, vodila cvetličarka ga. Katja Mahnič. Vse
tiste župljane, ki ste že lani kupili adventne venčke iz delavnice,
pa vabimo, da vrnete obroče, na katerih je bil spleten venček (če
ste jih shranili), in jih bomo letos znova uporabili.
Ker je to isti dan, ko bo v Zagorju potekal oratorij, imate otroci
na izbiro obe dejavnosti; sploh mlajšim priporočamo udeležbo
na oratoriju, vendar se ne pozabite prijaviti.

