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PRODAJ, KAR IMAŠ IN IMEL BOŠ ZAKLAD V NEBESIH

Imeti čim več, na dosegu roke, biti obilno preskrbljen za
vse življenje! Kdo ne razmišlja v teh kategorijah? V mislih
nimamo le preživetja, ampak življenje na visoki nogi. Zakaj?
Ker je to mit. Tako si predstavlja večina zadovoljno in srečno življenje. In vendar, ali nas materialno blagostanje zares
osreči? Tisti, ki komaj živijo od meseca do meseca bi rekli,
da je v tem resnica. Kaj pa tisti, ki imajo vsega preveč?
Kakšen bi bil njihov odgovor. Evangelist Marko nam ga opiTedaj se je Jezus ozrl okrog
še zelo plastično.
in rekel svojim učencem:
K Jezusu pride lep, bogat mladenič in ga vpraša: »Dobri
»Kako težko bodo tisti,
učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?«
ki imajo premoženje,
Jezus mu reče: »Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj!
prišli v Božje kraljestvo!«
Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in
Učenci so se čudili
mater!« »Vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti!« sledi
njegovim besedam. In Jezus
odgovor. »Eno ti manjka: Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hodi za meje vnovič spregovoril:
noj!« Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel.
»Otroci, kako težko
Kako lepa pripoved in hkrati kako resnična. Vsi se do doje priti v Božje kraljestvo!
ločene
mere v njej prepoznamo: več ali manj izpolnjujemo
Laže gre kamela
merila lepega vedenja, ni nam treba gledati za vsak evro,
skozi šivankino uho,
kako ga bomo porabili in vendar: »Kaj naj še storim, da bom
kakor bogataš
zares srečen?« Bolj sodoben odgovor bi lahko bil: »Pojdi in
pride v Božje kraljestvo.«
zavrzi vse, česar se oklepa tvoje srce in te dela nesrečnega!
Ti pa so še bolj strmeli
Potem pridi in se okleni nečesa novega, še ne doživetega,
in govorili med seboj:
stvari, ki ti bo odprla nova obzorja in ovrednotila tvoje življe»Kdo se potem more rešiti?« nje!«
»Kaj je tisto novo, še neodkrito, kar bo uresničilo moja
Jezus se je ozrl vanje in rekel:
hrepenenja?« bi zastavil novo vprašanje. Jezus bi mi odgo»Pri ljudeh je to nemogoče,
voril: »Odkrivaj me in me posnemaj!« »Ali imaš zares odgone pa pri Bogu,
kajti pri Bogu je vse mogoče.« vore na vsa moja težka vprašanja?« bi ugovarjal. »Pridi in
poglej! Potem se boš lažje odločil!«
(Mr 10,23–27)
Mladenič je odšel od Jezusa, ker je imel veliko premoženje, na katerega se je navezalo njegovo srce. Postal je suženj svojega bogastva. Jaz se ne morem
primerjati z njim: res mi nič ne manjka, vendar nimam toliko, da bi lahko denar razmetaval po mili
volji. Mnogi imajo podobno izkušnjo in bi ob Jezusovih besedah, naj prodajo, kar imajo, zmajali z
glavo rekoč: »Ne razumem, kaj misliš! Nisem bogat, kaj naj prodam?« Jezus bi nam odgovoril:
»Pomisli! Materialno bogastvo ni vse. Na kaj je navezano tvoje srce, da se počutiš nesvobodnega?
Znebi se stvari, ki te preveč okupirajo in potem pridi za menoj!«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
28. NEDELJA Zagorje 8,30 Spoved (domači duhovnik)
MED LETOM Zagorje 9h Za vse župljane obeh župnij
14.10.
ZAČETEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
Sv. Kalist I., pp., muč. Trnje
10h Rožni venec
10,30 Po namenu, Klenik 31, obletna
Trnje
Palčje 12h Po namenu, Palčje 23
Zagorje 16h Po namenu, Zagorje 97, obletna

SKLEP CELODNEVNEGA ČEŠČENJA

Ponedeljek

15.10.

Sv.Terezija Avilska

Torek

16.10.

Sv.Marjeta M. Alakok

Sreda

17.10.

Sv. Ignacij Antiohijski

Četrtek

19h Po namenu, Ratečevo Brdo 1

Klenik

19h Po namenu, Klenik 11, obletna – Rožni venec

Zagorje

18.10. Juršče

Sv. Luka, evangelist

Petek

Brdo

19.10.

Sv.Pavel od Križa, d.

7h Po namenu, Zagorje 49
17h Po namenu, Juršče 26, obletna

Drskovče 18h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov – Bera
Zagorje 19h Rožni venec za misijonske poklice
Zagorje 19h Po namenu, Zagorje 75 – Rožni venec

Sobota

20.10. Zagorje 18,30 Spoved
19h Po namenu, Zagorje 38, obletna - Rožni ven.
7,30 Po namenu, Juršče 84, dar. Tončka
29. NEDELJA Juršče
8,30 Rožni venec za misijone
MED LETOM Trnje
9h V čast Sv.Duhu za pravilne odločitve, Pivka
- MISIJONSKA Trnje
Po namenu, Pivka
21.10.

Sv.Vendelin, opat

Sv. Uršula, dev.muč.

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Rožni venec za misijone

- DANES imamo v ZAGORJU CELODNEVNO ČEŠČENJE.
Ure
10-11
11-12
12-13
13-14

Skupine
Parje
Zagorje 1-70
ŽPS+Karitas
Zagorje 71-136

Ure
Skupine
14-15
Šolarji
15-16
Drskovče
16-17
Pevci
Od 16h dalje spovedovanje

PRIDITE,
MOLIMO!

Radi prihajajte k češčenju ob urah, ki so za vas določene. Če ne morete ob tisti
uri, pa pridite ob drugi. Naj ne ostane nikdar Jezus sam, brez častilcev. Naj bo to
res dan zahvale za njegovo navzočnost v podobi KRUHA med nami! Češčenje pa
bomo najlepše kronali s prejemom Jezusa v Sv. Rešnjem Telesu. Da ga boste
lahko vredno prejeli, bosta od 16h dalje na razpolago dva spovednika: g. dekan
Lojze in g. Marjan.
- SESTANEK za starše prvoobhajancev obeh župnij bo v torek ob 20h v Mežnariji v Trnju. Lepo vabljeni vsi starši!
- ZA ROMANJE NA BREZJE v nedeljo 28.10.popoldne je še prostor. Vpišite se!

- PEVSKE VAJE za otroke v Zagorju se bodo začele v soboto, 19.10. ob 10,30
v veroučni sobi. Vabljeni vsi otroci, ki radi prepevate!
- MISIJONSKA NEDELJA bo čez teden dni. Ne samo na misijonsko nedeljo,
ampak ves mesec oktober se zlasti v molitvi spominjajmo naših misijonarjev in
prosimo tudi za nove misijonske poklice. Če bo v nas rastla misijonska zavest, da
je vsak izmed nas odgovoren za širjenje evangelija – vesele novice – ne samo
med tistimi, s katerimi živimo, ampak tudi za oddaljene ljudi v daljnih deželah, ki
še ne poznajo Kristusa Odrešenika, bo Bog dal tudi novih misijonarjev za te kraje.
V nedeljo bomo duhovno - z molitvijo in materialno - svojim denarnim darom
podprli misijonarje po vseh deželah sveta. Torej: nabirka misijonske nedelje gre
v celoti za misijone.
Potrebe v misijonih so velike. Zato si lahko vzamete zgibanko, v kateri je na
kratko opisano, kaj je delo za misijone, kakšno je poslanstvo kristjanov na svetu,
kako naj spoštujemo dostojanstvo vseh, kako so misijonarji prinašalci Jezusovega
imena, pa tudi upanja in pomoči. Dodana je tudi položnica za nakazilo vašega daru, če se za to odločite.
- PODPORA p.TADEJU STREHOVCU: Verjetno vam je znano ime dr. Tadeja
Strehovca, duhovnika in zagovornika družine in življenja. Zaradi zavzemanja za
pravice do življenja nerojenih in rojenih otrok se je znašel sredi sodnega postopka, ki ga vodi državno tožilstvo v Ljubljani. Glavni razlog, zakaj ga država preganja, je njegovo javno nasprotovanje nasilju nad nerojenimi otroki ter zavzemanju
za pravico vseh kristjanov, da za nerojene otroke lahko molimo. Sodni postopek –
ki so ga številni ugledni pravniki in nevladne organizacije razglasile za neutemeljenega in celo montiranega – je zato priložnost, da duhovnika p. Tadeja ne
pustimo samega, temveč ga podpremo z molitvijo in podpisom peticije. V ta namen, lahko po sv. maši oddate podpis in na ta način javno izrazimo solidarnost do
nedolžnega duhovnika dr. Tadeja Strehovca. Prav tako pa boste s podpisom dali
podporo vsem posameznikom in organizacijam, ki se v naši državi zavzemajo za
pravico do molitve, verske svobode katoličanov in svobode izražanja.
- ZAHVALA VSEM DOBROTNIKOM, ki ste v tem tednu s svojim darom podprli
duhovnika in mežnarice ter mežnarja v trnjski in zagorski župniji. Bog vam obilno
povrni!

KAJ NAJ STORIM, DA BOM DELEŽEN VEČNEGA ŽIVLJENJA?
Nihče med nami si ne more predstavljati,
kaj je večno življenje, saj je onkraj naše izkušnje. Temeljnega pomena je, da ne zavržemo tega življenja, ki ga imamo. A, da bi v
polnosti živeli življenje je najprej treba
spoznati Boga, to pomeni, da je osrednjega
pomena ljubiti Boga in bližnjega. Deset zapovedi, s katerimi Jezus odgovori na vprašanje mladega bogataša, kažejo le na zapoved ljubezni in usmerjajo na pot ljubezni.
Kot temeljne elemente, ki pomagajo resnično ljubiti in najti pravo pot, pa lahko navedemo: družino kot temelj družbe, spoštovanje življenja kot Božjega daru, urejeno

spolno življenje in zrele odnose med
moškim in žensko, družbeni red in resnico.
Bog ima za vsakega človeka poseben načrt, vsak pa ga mora najti v okoliščinah, v
katerih živi. Resnično življenje se najde v
darovanju samega sebe na različne načine
(prostovoljstvo, molitvene skupine in gibanja ...). Na ta način morda življenje ne postane ravno lahko, postane pa lepo in srečno. Prizadevajmo si spoznati Jezusa s srcem
in se z njim pogovarjajmo v molitvi.
Potrebna sta srce in razum; v občestvu s
Cerkvijo je treba poslušati Jezusovo besedo,
si prizadevati za bližnjega in pristopati k

zakramentom. Na ta način se lahko izkusi Jezusovo ljubezen in se začuti Jezusov pogled
na mene. Včasih pa so potrebne tudi žrtve in
odpovedi ter pogum za prave izbire, ki se
nam pogostokrat zdijo težke. Vsaka odpoved
ima svoj zakaj. Vsak šport in vsak poklic recimo zahtevata odpovedi, ki nam pomagajo,
da ne pademo v brezno drog, alkohola, zasužnjenosti z denarjem, spolnostjo, lenobo, ki
se najprej zdijo kot svoboda, vendar so v resnici začetek suženjstva. Z odpovedmi premagati trenutne skušnjave in se približevati
dobremu ustvarja resnično svobodo in življenju daje dragocenost. Brez »ne-ja« določene
stvari ne zrastejo v velik »da« resničnemu
življenju.
Benedikt XVI., marec 2010

Sveti Pavel nam v Pismu Hebrejcem
danes govori, da je »Božja beseda živa in
dejavna«.
O Bog, daj, da bi bila tudi naša vera živa in dejavna, ne pa mlačna in pasivna.
Daj, da bi mogli »prodati vse«, kar nas
ovira na poti do tebe in sočloveka, ter odkriti pravo globino našega življenja in poslanstva med brati in sestrami.

Če ne veste, kako naj molite, ga prosite
(Gospoda), naj vas nauči, in prosite njegovo nebeško mater, da naj moli z vami
in za vas. Rožni venec pa vam lahko
pomaga, da se naučite umetnosti molitve
z Marijino preprostostjo in globino.
Benedikt XVI.

Že od otroštva in mladih let je ta molitev našla posebno mesto v mojem duhovnem življenju. Rožni venec me je spremljal v trenutkih
veselja in preizkušenj. Mnoge skrbi sem preložil v to molitev in vedno znova sem po njej
SMEH
JEinPOL
ZDRAVJA
doživljal
podporo
tolažbo.

sv. Janez
Pavel II.
ORGLE – Pri pouku glasbene
vzgoje
si
je razred ogledoval velike cerkvene
orgle. Učitelj vpraša: »No, Janezek, pa
nam ti povej, zakaj imajo orgle v cerkvi
bele in črne tipke?« – Janezek nekaj časa tiho premišljuje, nato pa reče: »Ja,
bele so za poroko, črne pa za pogreb.«

16. oktober
HEDVIKA
Hedviki je bilo pet let, ko sta jo oče in
mati z rodnega gradu Andechs na Bavarskem, kjer se je rodila okoli leta 1174, pripeljala v samostan benediktink v Kitzingen, da bi dobila tedanjemu času ustrezno vzgojo in izobrazbo bodoče kneginje.
Mala Hedvika je lepo napredovala v znanju, predvsem pa v duhovnem življenju, in
prav rada bi ostala v samostanu kot redovnica. Toda ko ji je bilo komaj dvanajst
let, so jo prišli snubit odposlanci osemnajstletnega šlezijskega vojvode Henrika
I. Na željo staršev je Hedvika ponudbo
sprejela ter odšla v Šlezijo, ki je bila tedaj
naseljena s prebivalci slovanskega rodu.
O njenih prvih letih življenja v zanjo tuji
deželi vemo le to, da je svojega soproga
“kot krepostnega in ljudstvu koristnega
moža v Bogu ljubila” in mu rodila sedem
otrok. Kot kneginja Šlezije in Poljske je
spoznavala svojo deželo, jo vzljubila, med
njenimi prebivalci pa razvila široko dejavnost krščanske ljubezni. Naučila se je
poljščine in se z ustanavljanjem samostanov trudila širiti omiko in poglabljati versko
življenje. Samostan cistercijank v Trebnici
pri Wroclawu je v mnogih pogledih postal
njen drugi dom. Vendar pa nikoli ni ostala
tam kot redovnica, ker je čutila, da kot
vojvodinja lažje izpolnjuje svojo nalogo
dobrodelnosti. Umrla je v 15. oktobra 1243.

Tviti papeža Frančiška
Vojna uniči toliko življenj.
Moje misli so še zlasti pri
otrocih, ki so jim ukradli
otroštvo
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/

