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KDOR VERUJE, IMA VEČNO ŽIVLJENJE

Na kaj se danes zanašajo ljudje oziroma, kje vidijo rešitev za svoje težave. Večina postavlja v ospredje denar,
pravo mesto v družbi, zveze, zaupanje v tehnični razvoj in
seveda računajo tudi s svojimi sposobnostmi. Vse to so res
neke rešitve, vendar še vedno nepopolne, ker nam dajejo
odgovor na trenutne potrebe, ne morejo pa osmisliti našega življenja na daljši rok. Kaj torej osmišlja naše življenje?
Mnogi vidijo smisel življenja v delu in zagotavljanju telesnih
Tisti čas so Judje
dobrin. To pa pomeni, da stvari, ki bi morale biti sredstvo,
godrnjali nad Jezusom,
postajajo cilj. Zato ni čudno, da so mnogi razočarani nad
ker je rekel: »Jaz sem kruh,
svojim življenjem, kajti ne denar, ne položaj, ne pretirano
ki je prišel iz nebes,«
delo, ne morejo potešiti globoke želje, da bi premagali smrt
in večno živeli. Sicer pa to ni odkritje sodobne družbe, kajti
in so govorili:
prave odgovore na ta vprašanja so iskale vse generacije in
»Ali ni to Jezus, Jožefov sin?
bile več ali manj razočarane. Kdor se oklepa zemeljske reNjegovega očeta in mater
sničnosti ne bo nikoli zadovoljen.
poznamo. Kako more zdaj
Ko je Jezus množici rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz
govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹«
nebes!« so mnogi godrnjali. »Ali ni to Jezus, Jožefov sin?
Jezus je odgovóril in jim dejal: Kako more zdaj govoriti: 'Iz nebes sem prišel!'« Niso mogli
»Ne godrnjajte med seboj!
sprejeti, da se nekdo, ki ga vsi poznajo, saj je iz njihove
Nihče ne more priti k meni,
srede, ima za Božjega Sina in odrešenika. Jezus je občutil
če ga ne pritegne Oče,
njihovo nelagodnost, zato jim je rekel: »Ne godrnjajte med
ki me je poslal, in jaz ga bom
seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče,
ki me je poslal, in jaz ga bo obudil poslednji dan.« To poobúdil poslednji dan.
meni, da je smisel našega življenja povezan z nezasluže(Jn 6,41–44)
nim darom. Nebeški Oče nas mora pritegniti in nam nakazati, kako naj živimo, da bomo srečni in zadovoljni že na tem svetu. In nebeški Oče je svoje že storil: ustvaril nas je in nam s tem zaupal poslanstvo. Zato je življenje vsakega človeka smiselno, pa
čeprav mnogi to ne čutijo. Zakaj?
Smisel življenja ni dokončna danost, ampak je v možnostih. Prejeli smo številne darove, ki jih je
treba vsak dan odkrivati, sicer ostanejo neizkoriščeni. Zato je smisel življenja v nenehnem nastajanju. Življenje je čudovito, ker je v nenehnem nihanju, ker ni nikoli dokončno. Naša nepopolnost torej
ni nekaj slabega, ampak je nenehen izziv, da se vsak dan znova trudimo pri odkrivanju vedno novih
načinov, kako smo lahko dar zase in za druge.
»Kdor veruje ima večno življenje!« je Jezus odgovoril Judom. Kdor sprejema svoje življenje kot
božji dar, je lahko srečen. Dar je namreč povezan s hvaležnostjo in zaupanjem tistemu, ki nas ima
rad in nas sprejema takšne kot smo. Vera v njega, ki je zaradi nas zastavil svoje življenje v popolni
daritvi, osmišlja naše bivanje in daje našemu življenju polnost in trdnost.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
19. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
12.8. Trnje
Sv.Ivana Šantalska

Ponedeljek

13.8.

Sv,Poncijan in Hipolit

Torek

14.8.

Sv. Maksimiljan Kolbe

Sreda

15.8.

MARIJINO
NEBOVZETJE

Četrtek
Petek

17.8.

Sv. Evzebij, pap., muč.

Sobota

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

20h Po namenu, Palčje 48, obletna

Klenik

20h Po namenu, Kanada, dar. Klenik 34, osmina
Po namenu, Klenik 25, obletna

Trnje

9h Po namenu, Trnje 31

Zagorje

10,30 V čast Marijinemu vnebovzetju za vse župljane

16.8. Juršče

Sv. Rok, spokornik

18.8.

Sv.Helena, cesarica
zavetnica Zagorske

19h Po namenu, Juršče 83, obletna

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
20h Po namenu, Zagorje 72, obletna
Zagorje
Po namenu, Zagorje 36, obletna
19,30 Spoved
Zagorje 20h Po namenu, Drskovče 21, obletna
župnije
Po namenu, Zagorje 17

20. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
19.8. Trnje
Sv. Janez Eudes, duh.

7,30 Po namenu, Palčje 13, 30. dan
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 55, 30. dan

7,30 Po namenu, Juršče 62, 1. obletnica
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Klenik 63
Po namenu, Trnje 125

Zagorje 10,30 V čast sv. Heleni za vse župljane obeh župnij
- ZAPOVEDANI PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA je v sredo, 15.8. To je
največji Marijin praznik. Kar je za Jezusa Velika noč, je za Marijo Veliki Šmaren,
ko je bila z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Kristjani častimo Jezusovo in
našo nebeško mater Marijo, zato z veseljem prihajamo k njej ta dan, da jo počastimo, se ji izročimo in jo prosimo nadaljnjega varstva in pomoči. Na ta praznik tudi obnovimo svojo posvetitev Božji in naši Materi. Ker je ta dan tudi dela prost,
bosta sv. maši po nedeljskem redu.
- SLOVESNI PRAZNIK Sv. HELENE, zavetnice zagorske fare, je v soboto, 18.
avgusta. Že ta večer vas vabim, da se v večjem številu udeležite sv.maše. Posebej slovesno jo bomo počastili in se ji priporočili prihodnjo nedeljo. Zato vabim
VSE ŽUPLJANE, da se v čim večjem številu udeležimo slavja ob evharističnem
oltarju. Naj nam sv. Helena izprosi milost trdne vere, da bomo zvesto služili Bogu,
ker Bogu služiti se pravi kraljevati.
- ŽUPNIJSKO ROMANJE bo letos v soboto, 1. septembra v SELŠKO DOLINO.
Obiskali bomo Železnike, grob našega mučenca duhovnika Filipa Terčelja v Davči, kjer bomo imeli tudi sv. mašo v župnijski cerkvi Naše ljube Gospe presvetega
Srca, Selce pod Ratitovcem, dražgoško novo cerkev sv. Lucije. Zaključili bomo v
Škofji loki. – Prijavite se čim prej, zaradi velikosti avtobusa!
- PRIJAVA OTROK ZA 1. RAZRED VEROUKA: Prosimo starše, katerih otroci
bodo v jeseni šli v prvi razred in želijo, da bodo otroci obiskovali tudi verouk, da jih
prijavijo župniku ali katehistinji do 15.avgusta. Obvestite starše, katerih se to tiče!

ODPRTI ZA NJEGOVO DELOVANJE V NAS
V človeškem življenju pride do rasti
predvsem v časih globoke krize. Kdor
ni nikoli izkusil težke preizkušnje in jo
prestal, temu po eni strani manjka pomemben korak do zrelosti in po drugi
tudi izkušnja svetlobe po dolgi temi boja.
To je zagotovo neprijetno za nas, ki
so nam mali in veliki porazi in padci
skoraj del našega vsakdana. Za vsakega
izmed nas pride kdaj pa kdaj trenutek,
ki ga je doživel prerok Elija pod bodičevjem: "Dovolj je zdaj, Gospod." Nisem dosegel svojega cilja, popolna izguba sem. Navdaja me občutek brezizhodnosti, nesmiselnosti, strahu, utrujenosti in obupa. Vzemi moje življenje,
ne morem več!
"A je zdaj dovolj"? – Ko dosežemo
dno, se odpro tudi vrata za vstop Boga.
Angel se dotakne Elije in mu ponudi
kruh, ki mu bo dal takšne moči, da bo
lahko živel naprej in imel moč, da pride
do Božje gore, kjer bo videl Boga. Tolažba za nas – v najglobljem obupu in
izčrpanosti smemo zaupati, da Bog niZahvaljujemo se ti,
da smo s tem kruhom,
ki nam ga daješ
pri vsaki sveti maši,
prejeli več kot le mano v puščavi,
da si nam čudežno zapustil sebe,
da se ne bomo izničili v večnosti,
ampak bomo v njej
združeni s teboj,
Stvarnikom sedanjega časa
in prihodnje neumrljivosti.
Amen.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

koli ne bo pustil ljudi sedeti in umreti
pod bodičevjem. Nadgradnja Božje
skrbi za človeka v Novi zavezi je Jezus
Kristus, ki pravi: "Jaz sem kruh življenja ... »Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj."
"Živeti vekomaj" – to pomeni: kdor je
od tega kruha, ne more propasti. V Jezusu se izpolni človeško hrepenenje po
življenju, po odrešenju, usmeritvi, varnosti. On je za tiste, ki vanj verujejo –
luč, pot, resnica, vrata, pastir in hkrati
tudi hrana. Ni treba, da vse storimo sami, potrebno je "le", da se odpremo, da
bo Jezus lahko deloval v nas. Pri njem
je možno tudi tisto, kar je nemogoče za
ljudi, ker je šel skozi smrt, najtežjo človeško izkušnjo, kjer je na kocki biti in
ne biti, ter jo premagal!
»Če želim izkusiti moč kruha, ga moram jesti. »Če želim moč tistega, ki je
"meso" za življenje sveta, ga moram
jesti kot kruh. "Meso" je Jezus, ki ga v
evharistiji v dobesednem pomenu besede "jemo", in je v njej navzoč, da bi
imeli življenje v polnosti!
Jezus, hvala ti,
ker se daješ z nas
in nas vodiš po pravi poti.
Vedno bomo iskali tvoje obličje
in tvojo luč v naših srcih.
Prosimo te, da vedno znova
blagoslavljaš naše poslanstvo
in da bomo vedno znova
molili s psalmistom:
»Slavili bomo Gospoda
ob vsakem času,
zakaj ponosni smo na Gospoda.«
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah –
leto B

Ti kruh, ti si naše središče.
Ti kruh, po tebi kričimo.
Ti kruh, iz tebe živimo.
Ti kruh, tebe molimo.
Ti kruh, v tebi se najdemo.
Ti kruh, po tebi postajamo prijatelji.
Ti kruh, v tebi je naše veselje.
Ti kruh, v tebi spoznavamo
smisel življenja.
Ti kruh.
Anton Rotzetter,

Jezus, hvala ti,
ker se daješ za nas
in nas vodiš po pravi poti.
Vedno bomo iskali tvoje obličje
in tvojo luč v naših srcih.
Prosimo te, da vedno znova
blagoslavljaš naše poslanstvo
in da bomo vedno znova
molili s psalmistom:
»Slavili bomo Gospoda
ob vsakem času,
zakaj ponosni smo na Gospoda.«
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah –

SMEH JE POL ZDRAVJA
DOMAČA NALOGA – »Ne morem
razumeti, kako lahko en sam človek naredi toliko napak pri eni sami
domači nalogi,« godrnja učiteljica.
– Tomaž na to odgovori: »Eden res
ne more. Meni je pomagal oče.«
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.zupnija-zagorje-trnje.org/

14. avgust
MAKSIMILJAN KOLBE
Njegovo krstno ime je bilo Rajmund (Rajko) in rodil se je 1894 revnima tkalcema v
vzhodni Poljski. Po otroštvu je vstopil k redovnikom minoritom, kjer je dobil ime Maksimilijan. Študiral je najprej v Krakovu, nato
pa v Rimu. Do leta 1919, ko je bil posvečen
v duhovnika, je dosegel dva doktorata: iz filozofije in teologije. Ko se je vrnil na Poljsko,
je imel v Krakovu zelo obiskane verske konference. Leta 1921 je začel izdajati listič Vitez Brezmadežne. Leta 1927 so na podarjenem zemljišču blizu Varšave začeli graditi
naselje barak, »Mesto Brezmadežne«. To je
bila zgledna meniška republika: tu je v slogi
delalo 6 redovnih očetov in 700 bratov, ki so
bili strokovnjaki v tiskarski stroki. Njihova
tiskarna je bila takrat najsodobnejša v Evropi. ‘Direktor’ oče Maksimilijan je stanoval v
silno skromni sobi. Skupaj s svojimi delavci
je redno, vsak dan nekaj ur molil. Leta 1939
je Hitlerjeva vojska zasedla Poljsko. 17. februarja 1941 so Maksimiljana odvedli v taborišče smrti Auschwitz. Ko je julija pobegnil
neki taboriščnik, je moralo deset drugih jetnikov v ‘bunker lakote’, kjer so počasi ‘zveneli kot tulipani’. Namesto družinskega očeta Franca Gajowniczeka se je ponudil oče
Maksimilijan. Žrtev je bila sprejeta. Umrl je
kot zadnji, 14. avgusta 1941 na predvečer
praznika Marijinega vnebovzetja.

Tviti papeža Frančiška

»Kultura odpdkov«
Ima za posledico
Številne grenke sadove,
od zapravljanja hrane
do osamitve številnih
ostarelih.

