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VESELITE SE Z MENOJ,
KAJTI NAŠEL SEM OVCO, KI SE JE IZGUBILA

Večina od nas pastirskega življenja ne pozna, še manj življenje
pastirjev z velikimi čredami ovac. Življenje beduinov je za otroke
španska vas, zato imamo duhovniki velike težave, kako otrokom
predstaviti priliko o pastirju, ki ima sto ovac in ko eno izgubi, pusti
devetindevetdeset v puščavi in jo gre iskat. Kako bi reagiral moderni kmet, ki ima v svojem hlevu sto glav živine in mu ena krava
težko zboli? Ko vidi, da bo ta krava težko prišla k sebi, ne pokliče
niti živinozdravnika, ker se mu zdi škoda denarja. On ve, da mora
računati z nekaj odstotki odpadka in se zato ne vznemirja. Pastir
»Ali: katera žena,
iz prilike je zato podoben človeku, ki ne zna računati in se spušča
ki ima deset drahem,
v preveliko tveganje. Pustiti devetindevetdeset in iti iskat izgublječe izgubi eno drahmo,
no: popoln nesmisel! Tako razmišljamo, ko je v ospredju samo
dobiček in so ovce le ena od stvari, ki ti prinaša dobiček. Ali je Jene prižge svetilke
zus tako razmišljal? Ne. Postavil se je v kožo pastirja, ki vsak dan
in ne pomete hiše
vodi svoje ovce na pašo, pozna jih, z njimi ima oseben odnos in
ter skrbno ne išče,
zato mu ni vseeno, ko se ena oddalji od črede in hodi po svoje.
dokler je ne najde?
Za pastirja so ovce edino bogastvo, ki ga ima in zato se potrudi,
In ko jo najde,
da je čreda vedno v celoti.
skliče prijateljice
Jezus je s priliko spregovoril o svojem odnosu do ljudi, ki so kot
in sosede ter pravi:
čreda, katere pastir je pozoren na vse, kar se dogaja. Jezus po›Veselite se z menoj,
zna vsakega človeka, njegova ljubezen ni pogojena in ne postavkajti našla sem drahmo, lja nekih meja. Zanj smo vsi enakovredni, zato se ne more sprijazniti, da se kdo oddalji in hodi po svoje. Ali se morda starša, ki
ki sem jo izgubila.‹
imata veliko otrok, sprijaznita, če eden zboli, ali celo umre? NikPovem vam:
dar. Pripravljena sta žrtvovati vse, samo da bi otrok ozdravel. KaPrav táko veselje bo
ko starši trpijo, ko kakšen od otrok zaide v slabo družbo, postane
vpričo Božjih angelov
odvisen od alkohola in mamil! Kaj vse bi žrtvovali, da bi ga rešili.
nad enim grešnikom,
Večkrat si ne znamo predstavljati, kaj je Bog pripravljen narediki se spreobrne.«
ti, da bi nas rešil. V uri trpljenja je tudi Jezus razmišljal, kaj naj na(Lk 15,8–10)
redi. Svojega Očeta je prosil, naj mu trpljenje odvzame. Ko je v
svojih mislih preletel morebitni scenarij dogodkov, je Očetu odgovoril: »Vendar ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi!« V ozadju ni neka vdaja, ker si nemočen in ne moreš vplivati na dogodke, ampak globoko prepričanje, da je popolna daritev potrebna, da se splača iti iskat osebo, ki se je izgubila. Tako ravna tisti, ki ljubi in v svoji ljubezni ne potsavlja pogojev. Večkrat se oddaljimo od Boga in
hodimo po poti pogube, naš Bog takrat trepeta in naredi vse, da bi začutili, kako nas ima rad. Ko se
vrnemo, je njegovo veselje nepopisno.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
24. NEDELJA
MED LETOM
- KVATRNA
15.9.
Žalostna Mati Božja

Ponedeljek

16.9.

Sv.Kornelij in Ciprijan

Torek

17.9.

Sv.Robert Bellarmino

Sreda

18.9.

Sv.Jožef Kupertinski

Četrtek

Sobota

Juršče
Trnje
Palčje
Klenik

Zagorje

21.9.

Sv. Matej, ev., apost.

12h +Angela in Ludvik Sedmak, Juršče 26, obletna
15h Prenos relikvij bl. A. M. Slomška na Sv. Trojico
19h +Alojz in Kristina Rebec, Palčje 47, obletna
+Anton Rebec, Palčje 48, obletna
19h +Marija in Jakob Pavlovič, Klenik 6, obletna
+Agata Požar, Klenik 11

7h +Evgen Ferjančič in Jolanda Slokar, zadušna
17,30 +Kristina in Franc Žužek, Juršče 43, obletna

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice

20.9.

Sv.Andrej Kim

8,30 Češčenje SRT
9h +Ivanka in +i Štrukelj, Trnje 101, obl.- Mol.za rajne

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij - Molitve za rajne

19.9. Juršče

Sv.Januarij, škof, muč

Petek

Trnje
Trnje

Trnje

ZAČETEK BIRMANSKE DEVETDNEVNICE
19h V čast Sv.Duhu za birmance (g. škof)
+Frančiška Rebec, Trnje 51, dar.Repič, zadušna

Zagorje

18,30 Spoved
19h +i starši in +Lojzka Šabec, Zagorje 100, obletn

25. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
- SLOMŠKOVA
22.9. Zagorje
Sv.Pavel in Avguštin Sv.Trojica

8,30 Češčenje SRT
9h +Marta Terkman, dar. Koper, zadušna
+Jože Abram, Trnje 100, obletna

10,30 Za vse župljane obeh župnij
15h V čast bl. A. M. Slomšku za romarje

- KVATRNA NEDELJA je danes. Zato bomo po teh oznanilih molili za rajne. Miloščina današnje nedelje je za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v Ljubljani.
Hvala za vaš dar v ta namen!
- PRENOS RELIKVIJ BL. ANTONA MARTINA SLOMŠKA na SV. TROJICO bo
danes iz župnijske cerkve Sv.Trojice v Trnju v obnovljeno cerkev Sv. Trojice na
Lonico-Sv.Trojico. Zberemo se ob 15h v župnijski cerkvi in nosimo relikvije peš
po planinski stezi na Sv.Trojico. Kdor zmore vso pot, naj pride v župnijsko cerkev,
kdor zmore manj, naj se pridruži kjer koli na poti – kolikor poti pač zmore. Zadnji
naj se pridružijo vsaj zadnji del poti od »rampe« - križišča steze in ceste pod vrhom. Tam bomo okrog 17,30. Kdor pa ne bi zmogel peš na Sv. Trojico, a bi se
rad pridružil sprejemu pri cerkvi na Sv.Trojici, naj se pripelje do zadnjega obračališča vsaj do 16,45, od koder jih bodo gasilci zapeljali na vrh. V cerkvi bomo pozdravili novega občana Pivške občine in župnije Trnje z njegovo pesmijo in litanijami v čast bl. Antonu Martinu Slomšku in prejeli blagoslov z njegovimi relikvijami.
- G. VID PREMRL bo v tem tednu od 16. do 21. septembra imel VSAK DAN OB
17. URI NA SV.TROJICI ROŽNI VENEC IN SVETO MAŠO. Kdor more in se ju
želi udeležiti, je lepo vabljen. Še posebej VABLJENI V ČETRTEK, 19. SEPTEMBRA, ko bo točno 20 let, ko je bil v Mariboru proglašen Anton Martin Slomšek
za blaženega.
- NA SLOMŠKOVO NEDELJO, 22. septembra ob 15. uri, bo g. škof dr. JURIJ
BIZJAK vstavil relikvije blaženega ANTONA MARTINA SLOMŠKA v oltar in po-

kril s stekleno ploščico, tako da bodo relikvije pod prtom ostale vidne. Sledilo bo
slovesno somaševanje, pri katerem smo povabljeni k sodelovanju vsi navzoči.
Po maši smo povabljeni vsi navzoči k druženju ob cerkvi in skromni pogostitvi.
- BIRMANSKA DEVETDNEVNICA začne v petek, 20. septembra, ki je obvezna za vse birmance in kolikor vam je mogoče tudi za starše in botre. Prvi dan bo
imel G. ŠKOF JURIJ BIZJAK SREČANJE Z BIRMANCI V CERKVI V TRNJU OB
18. URI. Med sv. mašo bo nagovoril predvsem STARŠE IN BOTRE. Zato prosim,da se udeležite tega srečanja VSI STARŠI IN BOTRI!
BIRMANSKA DEVETDNEVNICA bo za vse vsak dan od 20. do 28. septembra in sicer v: petek 20., nedeljo 22., ponedeljek 23., torek 24. in četrtek 26. septembra v TRNJU ter v: soboto 21., nedeljo 22., sredo 25., petek 27. in soboto 28.
septembra v ZAGORJU.
- MOLITVENA SKUPINA NA JURŠČAH vabi k skupni molitvi vsak torek ob …uri?
- STIČNA MLADIH bo v soboto, 21.9. Letošnje geslo: TUKAJ SEM – ZGODI SE!
(Lk 1,38). Vsebino srečanja je po papeževi poslanici, ki jo je napisal za Svetovni
dan mladih, ki je januarja potekal v Panami. Poslanico si je mogoče ogledati na
straneh Vatikan news. Ustvarjalci so pripravili od 9h naprej pestre vsebinske programe in delavnice. Ob 14.15 bo sveta maša, po njej je še zaključni koncert s
Stična bendom. Več na: https://www.sticna.net/
Mlade bo letos od duhovnikov spremljal v Stično g. Jože Jakopič, ki tudi sprejema
prijave na joze.jakopic@rkc.si ali GSM 031 881 419. Cena prevoza je 10 € na
udeleženca + cena prispevka za Stično, ki znaša 5 €. Stroške poravnajo mladi na
avtobusu. Odhod avtobusa iz Pivke ob 7.30, iz Slavine ob 7.45, iz Postojne
ob 8 uri. Odhod iz Stične domov bo pol ure po maši. Prijave se zbirajo do ponedeljka, 16. 9. Prijavite se čim prej.
- ROMANJE NA SVETE VIŠARJE v soboto, 28.9. za začetek Izrednega misijonskega meseca oktobra 2019: Ob 10.00 bo sv. maša v cerkvi Višarske Matere Božje, ki jo bo daroval upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih s somaševanjem misijonarjev. Od 11.00 do 12.00 bosta sledili predavanji dr. Janeza Juhanta
o Lambertu Ehrlichu in g. Jožeta Kopeiniga o Misijonski pomladi. Ob 12.00 sledita
druženje in malica iz popotne torbe. Avtobus iz Postojne, odhod ob 6h. PRIJAVE zbiramo v Postojni do ponedeljka, 21. 9. v župnijski pisarni v Postojni. (gsm,
sms, 041 379 468, elektronska pošta: zupnija.postojna@rkc.si ). Cena romanja
(prevoz + žičnica)

SINOVI ISTEGA OČETA
Današnja evangeljska zgodba nam je znana.
Sinova, ki ju v zgodbi srečamo, predstavljata različnost otrok istega očeta. Ta različnost je zunanja, po stasu, pasu in lasu, pa
tudi notranja, po srcu in značaju. Nekdo je
veseljak, drugi hodi kot utelešeni veliki petek; ta je hiter, oni počasen; ta molčeč, oni
zgovoren; ta ima pet talentov, oni samo
enega …
Tudi omenjena brata sta bila različna. Starejši se je držal doma in je pridno delal,

mlajšega je mikal širni svet. Če bi nam bilo
naloženo, da se za enega od njiju odločimo,
bi bili v zadregi. Nobeden namreč ni samo
dober ali samo slab, vsak ima kaj za pohvalit in kaj za pograjat, pri obeh nam je nekaj
všeč in nekaj ne.
To velja za vse ljudi. Imamo angelska in
demonska nagnjenja, nobeden od nas pa ni
ne angel ne demon. Pregovor pravi, da tudi
ura, ki stoji, dvakrat na dan prav kaže. Tudi
najboljši ima kaj slabega in najslabši kaj

dobrega. Če se sami v sebi borimo proti zlu
in vemo, da nam vedno ne uspeva zmagovati,
moramo vedeti, da se prav to dogaja tudi
drugim. Kadar tega nočemo razumeti, smo
podobni starejšemu bratu, ki je imel sebe za
pravičnega, do mlajšega pa je bil trd. Prav s
tem je dokazal, da ni boljši od njega.
Vse, kar je moje, je tvoje, je rekel oče starejšemu sinu. S tem je pokazal očetovsko radodarnost, ki vse dobrine deli z otroki. Ta trditev pa ima tudi obratni pomen: vse, kar je naše, je Očetovo, od njega smo vse prejeli, vse
moramo prav uporabljati, očetovski radodarnosti mora ustrezati sinovska velikodušnost.
Očetovo misel pa si moremo razlagati tudi
drugače: Glej, sin, kako je tvoj oče bogat.
Vsega imamo in ničesar nam ne manjka. Eno
pa je, česar vam jaz ne morem dati, temveč
mora biti naša skupna skrb: imejmo se radi.
Različnost nas ne sme odtujevati, ampak nas
mora povezovati, saj smo ena družina in spadamo skupaj. Toliko nam bo lepo in toliko
nas bo Bog imel rad, kolikor bomo mi drug
drugega razumeli, sprejeli in imeli radi.
Po: p. F. Cerar

YOUCAT – katekizem za mlade
Ali je človek odgovoren za vse, kar dela?
Človek je odgovoren za vse, kar stori
zavedno in s svobodno voljo.
(KKC 1734–1737, 1745–1746)

Nihče ne more koga poklicati na (polno)
odgovornost, če je kaj storil pod prisilo,
iz strahu, iz nevednosti, pod vplivom
drog ali moči slabih navad. Čim več človek vé o dobrem in se uri v dobrem, tem
bolj se oddaljuje od suženjstva grehu
(Rim 6,17; Kor 7,22). Bog sanja o takšnih svobodnih ljudeh, ki (lahko) prevzamejo odgovornost zase, za svojo okolico in ves svet. Vendar vsa Božja usmiljena ljubezen pripada tudi nesvobodnim.
Bog jim vsak dan milostno ponuja osvoboditev.

17. september
HILDEGARDA
Med slovesnim bogoslužjem 7. oktobra
2012 na Trgu sv. Petra v Rimu ob začetku
škofovske sinode o novi evangelizaciji je
papež Benedikt XVI. razglasil dva nova cerkvena učitelja: sv. Hildegardo iz Bigene
(1098–1179),
benediktinsko
opatinjo,
mistično pisateljico, glasbenico in zdravilko,
ter španskega teologa in ustanovitelja univerze sv. Janeza Avilskega (1500–1569). O
sv. Hildegardi je dejal, da je bila velika žena,
»prerokinja, ki govori o današnjem času, in
sicer s svojim pogumnim razločevanjem
znamenj časa, s svojo ljubeznijo do stvarstva, s svojim zdravljenjem, s svojo poezijo
in glasbo ter s svojo ljubeznijo do Kristusa in
njegove Cerkve, čeprav ranjene z grehi duhovnikov in vernikov.« Izrazil je željo, da bi
Sveti Duh obudil v Cerkvi svete pogumne
žene, kot je bila prav sv. Hildegarda, ki bi
dale svoj dragoceni prispevek k njeni prenovi in rasti. Ko je govoril o tej izredni ženi,
je omenjal apostolsko pismo papeža sv. Janeza Pavla II. O dostojanstvu žensk (1988),
v katerem je poudarjena dragocena vloga
žene v življenju Cerkve. Sicer je sv. Hildegarda tudi zavetnica naravoslovcev, jezikoslovcev in esperantistov.
Bodite veseli! Vedra misel krepi srce in stori,
da človek vztraja v dobrem.
Prava pot, da v kreposti napredujemo, je v
tem, da vztrajamo v veselosti.

(sv. Filip Neri)

SMEH JE POL ZDRAVJA

PLAVALNI TEČAJ – V novem šolskem letu
so Urbana vpisali v plavalno šolo. Po kakšne
pol ure prvega treninga, Urban reče vaditelju:
»Učitelj, jaz grem domov.« – »Urban pa saj
smo komaj začeli! Kaj je narobe, da hočeš kar
oditi?« – »Nisem več žejen!«
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

