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SAMO EDEN OD DESETIH

Ko je eden izmed njih videl,
da je bil ozdravljen,
se je vrnil in z močnim
glasom slavil Boga.
Padel je na obraz
pred njegove noge
in se mu zahvaljeval;
in ta je bil Samariján.
Jezus pa je odgovóril:
»Mar ni bilo deset očiščenih?
Kje pa je onih devet?
Ali ni bilo
nobenega drugega,
da bi se vrnil
in počástil Boga,
razen tega tujca?«
In rekel mu je:
»Vstani in pojdi!
Tvoja vera te je rešila.««
(Lk 17,15–19)

Ozdravljenih je bilo deset, zahvalit pa se je prišel samo
eden. Nad brezbrižnostjo devetih smo začudeni. Če pa se
skušamo vživeti v katerega od njih, bomo morda našli v njem
prepričanje, da se nima za kaj zahvaljevati. Ko je bil rešen
gob, mu ni bilo nič podarjeno, temveč le vrnjeno nekaj, do
česar je imel pravico.
Ali ne razmišlja podobno mnogo (9:1) ljudi? Ne samo da se
Bogu ne zahvaljujejo, celo vsako misel nanj zavračajo. Prepričani so, da bi Bog, če je, moral vsakomur, ki ga v bivanje pokliče, dati vse, kar mu pripada, in umakniti vse, kar mu bivanje
otežuje. Devet gobavcev bi po takem prepričanju moglo Jezusu kvečjemu očitati, zakaj je sploh dopustil, da so za gobavostjo zboleli, če pa je že to dopustil, zakaj je tako dolgo odlašal z
ozdravljenjem.
Kaj naj k temu rečemo? Odgovoril je Jezus, ko je tistemu,
ki se mu je prišel zahvalit, dejal, da ga je rešila njegova vera.
Deveteri so pač ravnali, kakor so, ker niso imeli vere.
Judje so imeli sebe za čistokrvne Abrahamove potomce in
za pravoverne Mojzesove učence. Samarijanska kri je bila
pomešana s pogansko, kar pomeni, da je vsak Samarijan že
vnaprej zaznamovan. Komaj da je mogel imeti kakšno dobro
lastnost, če pa jo je že imel, jo je imel v najmanjši možni meri.
Ko je v zgodbi povedano, da se je prišel zahvalit prav Samarijan, je bil to za Jude opomin, naj ljudi ne presojajo po zunanji
pripadnosti, temveč po notranji vrednosti. Človek ni dober ali
slab zato, ker izpoveduje to ali ono vero, ker je član tega ali
onega naroda, temveč ga dela dobrega ali slabega to, za kar
se sam v srcu odloča.
Tudi danes in pri nas se najdejo ljudje, ki podlegajo skušnjavi, kateri so podlegli Judje. Imajo se za boljše samo zato,
ker izpovedujejo vero, ki jo imajo za edino pravo, ker izpolnjujejo predpise in zapovedi, ki jih imajo za edino zveličavne, ker
pripadajo stranki, ki jo imajo za edini pošteno … Vse te Jezus
danes nagovarja.
Po: Beseda da Besedo

- VEROUK za 2. in 3. razred v Zagorju odpade, za vse ostale je reden po urniku.
- ODSOTNOST: do petka župnika ni doma. V nujnih primerih se obrnite v Knežak
na GSM 041/338 915 ali v Pivko na GSM 041/906 242.
Čeprav med tednom do petka ne bo maš na podružnicah, se kljub temu ob običajni uri zberite v svoji cerkvi za molitev rožnega venca, ki ga namenite našim misijonarjem po različnih deželah sveta.

Svete maše:
8,30 Rožni venec
28. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Jakob in Frančiška Bergoč, Klenik 41, obletna
MED LETOM
13.10. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Koloman, mučen.

Ponedeljek

14.10.

SV. Kalist, pp., mučen.

Torek

15.10.

Sv. Terezija Avilska

Sreda

16.10.

Sv.Marjeta M. Alakok

Četrtek

Zagorje 15h Rožni venec
Palčje

19h Rožni venec za misijone

Klenik

19h Rožni venec za misijone

Zagorje 19h Rožni venec za misijone

17.10. Juršče

17,30 Rožni venec za misijone

Sv. Ignacij Antiohijski

Petek
Sobota

Zagorje 19h Rožni venec za misijonske poklice
18.10.
19h +i Česnik in Šelj, Zagorje 60 Zagorje
Rožni venec za misijone
19.10.
18h Spoved – vabljeni tudi šolarji 5., 6. in 7. razreda
Zagorje
19h +Janez Kotnik, Zagorje 97, obletna – Rož. v. za mis.

8,30 Rožni venec za misijone in misijonske poklice
29. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +i Šenkinc, Trnje 33
MED LETOM
+Stanislava Smrdelj, Pivka
- MISIJONSKA
20.10. Zagorje 10,30 V čast SRT Za vse župljane obeh župnij
Sv. Rozalina, redovn.

CELODNEVNO ČEŠČENJE Sv. Rešnjega Telesa
Palčje

12h +Anton in Pavlja Rebec, Pal 48, dar. Pal. 71 - obl.

Zagorje

16h Spoved (g. Marjan Škvarč)
17h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

- PRIHODNJA NEDELJA je tudi MISIJONSKA. Molimo za blagoslov vseh misijonarjev in misijonark, njihovega dela in prizadevanja, da bi čim več ljudi spoznalo
in vzljubilo Boga in našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
MILOŠČINA misijonske nedelje je za misijone. Vam zelo priporočam!!!
- CELODNEVNO ČEŠČENJE JEZUSA V SV. REŠNJEM TELESU bo tudi prihodnjo nedeljo, nekoliko drugače kot pretekla leta po naslednjem sporedu:
Ure
do 12h
12-13
13-14

Skupine
Ure
Skupine
Šolarji
14-15
Parje
ŽPS+Karitas
15-16
Drskovče
Zagorje 71-136 16-17
Pevci
Od 16h dalje spovedovanje

PRIDITE,
MOLIMO!

Drugo mašo ob 17h v Zagorju ob zaključku celodnevnega češčenja bo imel g.
Zdenko Štrukelj iz Košane. Lepo vabljeni, da se s tem češčenjem Jezusu zahvalimo za njegovo stalno navzočnost med nami, da ga kadar koli med dnevom obiščemo. Ta dan je njegovo Srce še posebej odprto za naše prošnje. Zato ne zamudimo te priložnosti, da poživimo in utrdimo svoje prijateljstvo z Njim.
- ZA ROMANJE NA BREZJE, 27.10. se
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
boste lahko prijavljali od petka popoldne
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
dalje.
www.ztz.rkc.si

