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JEZUS JE POKLICAL DVANAJSTERE
IN JIH ZAČEL POŠILJATI PO DVA IN DVA

Sodobna družba ne preživi brez reklam in oglaševanja.
Čim slabši je izdelek, toliko več reklame potrebuje. Tisti, ki
imajo jasne načrte, kaj bi radi v življenju počeli in živijo smiselno, ne potrebujejo reklame, mnogi pa tavajo brez načrta,
zato se morajo stalno kazati in izpostavljati, da bi jih drugi
opazili in osmislili njihovo življenje. To pomeni, da se večina
zaveda svoje nebogljenosti in krhkosti ter zato potrebujejo
nekoga ob sebi, da lahko živi. Jezus se je tega dobro zavePoklical je k sebi dvanajstere
dal, zato je pošiljal apostole po dva in dva, jim dajal oblast
in jih začel pošiljati
nad nečistimi duhovi in jim naročil, naj razen palice ne jempo dva in dva. Dajal jim je
ljejo na pot ničesar. Ta odločitev me je presenetila in sem
oblast nad nečistimi duhovi
moral najti odgovor na vprašanje: »Zakaj ni poslal vsakega
in jim naročil, naj razen palice posebej, ker bi lahko bili hkrati na več krajih?« Menim, da je
ne jemljejo na pot ničesar,
to storil iz preprostega razloga, da bi dva drug drugega podpirala in si dajala korajžo. Svet je krut in marsikdo bi sam
ne kruha, ne popotne torbe,
obupal in vrgel puško v koruzo. Dva sta lažje kos različnim
ne denarja v pasu,
težavam. Pomembno pa je tudi to, da sam ne moreš poznati
obujejo naj sandale
in naj ne oblačijo dveh oblek. vsega, kajti oznanjevanje ni lahko naloga. Biti moraš dober
komunikolog in retorik, psiholog in teolog, sicer ne boš uspe»Če vas kakšen kraj
šen. In kdo obvlada te in še mnoge druge veščine? Navadno
ne sprejme
si v nekaterih zadevah dober, v drugih slabši, mnogih pa
in vas ne poslušajo,
sploh ne poznaš. Zato je tako pomembno timsko delo. Dva
pojdite od tam
sta skupaj večja eksperta, ker se med seboj dopolnjujeta.
in si otresite prah z nog,
Jezus je dal apostolom še eno pomembno naročilo, da naj
razen palice ne jemljejo na pot ničesar. Zakaj? Iz preprostenjim v pričevanje.«
ga razloga, da ne bi bil glavni problem misijonskega potovaIn šli so ter oznanjali,
nja, kako bodo preživeli, kajti s tem bi se oddaljili od bistva
naj se spreobrnejo.
poslanstva, ki je povezano z oznanjevanjem, z veselo novi(Mr 6,7–9.11–12)
co, da je Jezus naš odrešenik. To Jezusovo naročilo je zavezujoče za vsa obdobja človeške zgodovine. Zato duhovnika naj ne bi skrbelo, kako bo živel, kajti
v Jezusovem imenu je poslan, da bi bil blizu ljudem v njihovih različnih potrebah in stiskah. Sicer pa
velja pravilo, da je vsak delavec vreden svojega plačila. Kdor dobro dela, se ne sme bati, da bo
lačen, ker bodo tisti, ki so deležni njegovih uslug že poskrbeli zanj.
Živimo v času, ko se kristjani bolj kot kdaj prej zavedamo, da smo poslani v svet, ki je daleč od
Boga. V tem poslanstvu bomo sami težko preživeli. Drug drugega moramo podpirati in ustvarjati tim
sodelavcev, ki bodo povsod oznanjali ne toliko z besedami, ampak predvsem s svojimi dejanji, v
skladu s pregovorom: Besede mičejo, zgledi vlečejo!
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
15. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
15.7.
Sv.Bonaventura, škof

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 39, oblet.
Po namenu, Trnje 23, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
S.Marjeta 17,30 V čast sv. Marjeti za romarje

Ponedeljek

16.7.

Karmelska Mati Božja

Torek

17.7.

Sv. Aleš, spokornik

Sreda

18.7.

Bl. Elij iz Koštabone

Četrtek

20.7.

Sv.Marjeta Antijohisk.

Sobota

20h Po namenu, Klenik 66/a, obletna

Trnje

16h Po namenu, Trnje 55, pogrebna

Zagorje

19.7. Juršče

Sv.Arsenij Veliki, puš.

Petek

Klenik

21.7.

Sv. Danijel, prerok

19h Po namenu, Avstralija (Juršče 6), zadušna

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje 20h Po namenu Zagorje 115, zadušna
Sv.Višarje 12h V dober namen

16. NEDELJA
Juršče
MED LETOM
Trnje
- KRIŠTOFOVA Trnje
22.7.
Sv.Marija Magdalena

7h Po namenu, Zagorje 57, obletna

7,30 Po namenu, Juršče 51, 1. obletnica
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 55, osmina

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

- PRI SV.MARJETI v Palčju je danes ob 17,30. romarski shod v čast sv.Marjeti.
Lepo vabljeni!
- SREBRNOMAŠNE podobice g. JANEZA PREMRLA vam bodo v Trnju ob izhodu razdelili za vsako družino po eno. Pesem g. Vida bratu ''Biseromašniku Janezu'' pa bo v Trnju priložena Oznanilom. V Zagorju bo nekaj izvodov pesmi na
voljo na mizici za tisk.
- PEŠ ROMANJE NA SV.VIŠARJE zaradi pogreba ni bilo mogoče včeraj. Zato
bo v soboto, 21.7. Romarji, tudi tisti, ki ste bili prijavljeni že za prejšnjo soboto, se
prijavite do četrtka, 19.7. Odhod iz Zagorja bo zjutraj ob 4,30. Pobiramo še v Kleniku, Trnju in v Pivki pri Šparu.
- KRIŠTOFOVA NEDELJA bo prihodnjo nedeljo, 22.7. Na ta dan bo tudi blagoslov vseh vozil, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju: osebnih avtomobilov,
motorjev vseh vrst, koles, tudi traktorjev in tovornjakov. Naj Bog blagoslovi vsa ta
vozila, da nam bodo v korist in nam pomagajo pri vožnji na različnih poteh in za
različne namene ter nas na priprošnjo sv. Krištofa obvaruje vseh nesreč. Ob tej
priliki BOMO DAROVALI TUDI ZA MISIJONSKA VOZILA, da bi tudi misijonarji,
ki delujejo na različnih celinah naše Zemlje, zlasti pa v nerazvitih deželah, kjer so
slabe cestne povezave ali jih sploh ni, mogli tudi na ta način laže prihajali do svojih vernikov in jim pomagali v različnih težavah in stiskah, tudi s prevozom bolnikov do ambulant in bolnišnic. Več si lahko preberete v Misijonskih obzorjih ali na
spletu, če vtipkate: www.missio.si  Misijonsko Središče Slovenije  Krištofova
nedelja 2018 in akcija MIVA.

- PONAVLJAM OZNANILO PREJŠNJE NEDELJE:
- Slovenski škofje so na svoji 107. redni seji Slovenske škofovske konference, ki
je bila 4.6.2018 v Ljubljani, potrdili štolnine in darove, ki začnejo veljati s 1. julijem
2018 v vseh škofijah v Sloveniji. Nekaj podatkov, ki zadevajo vernike, je našteto tu:
- PRIPOROČENE ŠTOLNINE in DAROVI so se (po 11 letih) v Sloveniji s 1. julijem 2018 povišale na:
Dar za mašo = 20.- €
Dar za pridigo ob pogrebu poleg mašnega daru = 15.- €
Dar za gregorijanske maše (30 maš) = 660.- €
Darovi ob pogrebu: pokopovalec = 50.- €
organist
= 10.- €
cerkovnik
= 10.- €
vsak strežnik = 5.- €
zvonenje vsakokrat = 10.- €
- S.O.S. MOLITEV: ko si ne znate več pomagati in je breme težko, pa bi radi molili, toda ne znate ali ne zmorete sami, tedaj pokličite na telefon: 031 533 133 ali
031233 133 vsak dan od 20h do 22h, kjer vam bodo prisluhili in molili za vaš
namen. Več si preberite na letaku na mizici za tisk ali plakatiču na oglasni deski.

TUDI NAS POŠILJA V SVET
V Jezusovem govoru, ko pošilja svoje
učence v svet, lahko prepoznamo pomembno zaporedje korakov:
Najprej Jezus pokliče svoje učence:
preden se podamo na pot izpolnjevanja
našega poslanstva, je pomembno, da se
najprej zavemo, da je bil Bog prvi, ki
nas je poklical. Ustaviti se moramo, da
bi prepoznali rdečo nit – odnos z Bogom, ki se vleče skozi naše življenje, da
bi začutili, po kateri poti nas želi voditi.
Jezus pokliče dvanajst učencev k sebi,
da bi postali močnejši ob njegovi navzočnosti in da se bodo pripravili na svoje poslanstvo. Pred vsakim korakom v
svet potrebujemo čas molitve, da smo
ob Bogu in da ga prosimo za njegovo
moč.
Nazadnje jih Jezus pošlje po svetu, po
dva hkrati: če smo pred tem šli čez prva
dva koraka, se bo naše osebno poslanstvo vsak dan znova izkristaliziralo.
Srečanje in odnos z ljudmi, ki so poklicani na podoben način, nam daje pogum, da skupaj ostanemo zvesti našemu

poslanstvu in da drug drugega pri tem
podpiramo.
Poslani smo, opremljeni z veliko
močjo, da izganjamo nečiste duhove.
»Nečistoča« se prične tam, kjer je Bog
izločen iz življenja. Bog je življenjska
moč, ki veje iz stvari, ljudi, dogodkov
in prerokov. Kjer je ta življenjska moč
zaustavljena, se prične bolezen, odtujenost od Boga in smrt. Zaradi tega pošilja Bog svoje preroke in pošilja nas, da
bi prispevali svoj delež k odrešenju
stvarstva.
Apostolom zapove, da naj ničesar ne
vzamejo s seboj na pot. Edina prtljaga,
ki jo potrebujemo kot preroki, je Božji
Duh. Bog sam je naša hrana, naša prtljaga, naša palica. Kdor hoče oznanjati,
mora znati živeti z ljudmi.
"Ostanite v hiši, v katero ste vstopili,
in če vas kakšen kraj ne sprejme, pojdite od tam ..." Za našo službo na tem
svetu potrebujemo po eni strani jasno
odločitev, po drugi pa veliko ustvarjalnosti pri prilagajanju na okoliščine.
Povzeto po: www.virc.at

Lahko se sprehajamo v naravi in razmišljamo o svojih problemih in skrbeh:
tako nam sprehod ne bo nikoli prinesel
veselja. Če pa grem sproščeno v naravo,
če zaznavam listje dreves, če opazujem
igro sončne svetlobe …, me vse to lahko
napolni z veseljem.
Lahko se veselim lepe poti, tišine, ki
mi jo podarja gozd. Zaznavam vonj gozda ali travnika, veselim se življenja, ki
me obdaja: ptičjega petja, šumenja dreves, žuborenja potoka, tihega valovanja
trav, čričkov, ki prepevajo. Pogoj za to
pa je, da znam uživati v trenutku in zavestno uživati v naravi. Potem bo dovolj
razlogov za moje veselje.
Človeku, ki zna občudovati lepote
stvarstva, se dnevno nudijo tisoči stvari
za veselje. Že ko zjutraj odprem okno, se
lahko razveselim svežega zraka, ki napolni mojo sobo. Ali ko vstaja sonce, se
lahko radostim ob nežni jutranji zarji. In
ko grem v naravo, lahko pijem lepoto
cvetja in trav, pestrost zelenih barv, ki
jih odkrivam v gozdu. Čutim veter, ki
me nežno boža ali pa me kar močno prepiha.
Ko med dopustom hodim po gorah,
občudujoče sprejemam lepote te gorske
narave. In tako čudovito je potovati po
pokrajini, ki jo obdaja venec visokih gora. Mnogi gorski masivi imajo v sebi nekaj tako vzvišenega, da se jih nikoli ne
morem dovolj nagledati. Za vsakim cestnim ovinkom je pogled nanje drugačen.
Anselm Grün, Veseli se življenja

SMEH JE POL ZDRAVJA
SPRIČEVALO – Luka bo moral ponavljati razred. Ko pride domov, reče
očetu, ljubitelju nogometa: »Za eno
leto sem podaljšal pogodbo s tretjim
razredom.«

17. julij
ALEŠ
O življenju sv. Aleša pripoveduje pobožna
povest, da je bil staršem podeljen po dolgih
letih molitve in hrepenenja po potomcu. Sinka sta lepo vzgojila. Ko je dozorel v moža,
sta mu izbrala nevesto Marino, dobro dekle
plemenitega rodu. Po veseli svatbi je ženin
Aleš snel z roke prstan, ga dal nevesti, rekoč: »Sprejmi ta prstan in ga hrani, dokler
bo Božja volja in Gospod naj bo med nama!« Še tisto noč je Aleš na tihem zapustil
dom in se napotil proti morju. Vkrcal se je
na ladjo, namenjeno na Vzhod. Iz Sirije je
odpotoval v mesto Edeso v Mezopotamiji.
Kar je prinesel s seboj, je razdelil med reveže in se uvrstil med berače v lopi pred cerkvijo Matere Božje. Varuh Marijine cerkve je
nekega dne zaslišal glas, ki mu je velel:
»Pojdi in privedi v cerkev Božjega moža, ki
je vreden Božjega kraljestva … Tisti je, ki
sedi zunaj pri vratih.« Duhovnik je pohitel iz
cerkve in šel k Alešu. Kmalu se je razvedelo, kaj se je zgodilo. Ljudje so začeli ubogega berača častiti kot svetnika. Aleš je na tihem pobegnil iz Edese in hotel priti z ladjo
do Tarza, rojstnega mesta apostola Pavla,
toda ladjo je zajel vihar, tako da je nazadnje
pristala v Rimu. Vrnil se je v hišo svojega
očeta. Tam ga ni nihče spoznal, on sam pa
se domačim v svoji čudni spokornosti tudi ni
dal spoznati. Živel je polnih sedemnajst let
na skromnem pogradu pod stopnicami in
šele po njegovi smrti se je razodelo, kdo je
bil ta spokorni mož.

Tviti papeža Frančiška
Ne smemo se bati
solidarnosti; raje dajmo Bogu
na razpolago vse, kar imamo
in kar smo.
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www.zupnija-zagorje-trnje.org/

