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ČE HOČE KDO HODITI ZA MENOJ, NAJ SE ODPOVE SEBI

Življenjske izkušnje si pridobivamo počasi, ker vzgojni
proces ne sme biti neko nasilje, ampak počasno korakanje
proti cilju. Eni so hitri, kakšen pa je sposoben narediti le nekaj korakov in je že preveč utrujen. Smo različni, vsakdo z
nekimi svojimi pričakovanji, z več ali manj dobre volje in zainteresiranosti, da je cilj, ki si ga je postavil pravi in ga zato
želi doseči. Večkrat se sprašujem, zakaj potem mnogi niso
zadovoljni s svojim življenjem? Kje so naredili usodno napako, da so vedno bolj zagrenjeni? Res je, da ne obstaja nek
In vprašal jih je:
splošen recept, kako si zagotoviti srečo in zadovoljstvo,
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
vendar obstaja nekaj stvari, ki jih je nujno upoštevati.
Peter mu je odgovoril in rekel:
Na prvo mesto bi postavil čas, ki ga posvečamo samemu
»Ti si Mesija.«
sebi in odkrivanju svojih sposobnosti. Vsakdo je unikat, neStrogo
jim je prepovedal,
ponovljiv in zato je tudi toliko smislov življenja, koliko je ljudi
da
bi
to
komu povedali.
na zemlji. Najprej se je treba potruditi, da sebe čim bolj
In začel jih je učiti,
spoznamo, da odkrijemo talente, ki smo jih prejeli. Kako lahko to osredotočenost nase in ljubezen do samega sebe sooda bo Sin človekov
čimo z Jezusovim stavkom: »Če hoče kdo hoditi za menoj,
moral veliko pretrpeti,
na se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj!«
da ga bodo starešine,
Čim bolj poznaš samega sebe, toliko bolj ti je jasno, kakšen
véliki duhovniki in pismouki
si v resnici, kje so tvoje prednosti in kje so meje. Kdor hoče
zavrgli in umorili
biti dosleden, si skuša najti odgovor na vprašanje: od kod
in da bo po treh dneh vstal.
prihajam in kam se vračam? Kdo mi je podaril to življenje?
(Mr 8,29–31)
Razmišljanje o sebi te na koncu pripelje do Boga in do soočanja s tem, kar nas presega, z onstranstvom. Ko se soočaš z Božjim načrtom, si ga pripravljen
sprejeti ali ga zavreči. Naenkrat odkriješ, da ti Jezus razkriva globljo resnico, ko te nagovarja: »Kdor
hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.«
Ta Jezusov stavek je težek in marsikoga spravi v zadrego: »Zakaj bi bil pripravljen izgubiti svoje
življenje? Življenje je vendar sveta stvar, je najvišja vrednota. Zato ga cenim in se trudim, da ga ne
bi zapravil s kakšnimi neumnostmi!« Vse to drži, ko življenje jemljemo celostno, ko nismo osredotočeni le na svoje telesno preživetje, ampak skušamo najti ravnovesje med telesom, dušo in duhom.
Jezus nas svari, da ne bi ves svoj čas posvečali telesnim potrebam, uživanju in zabavi. Saj nismo
zato rojeni, da jemo, pijemo in se zabavamo. Moje življenje ima vrednost, ker sem enkraten in neponovljiv. Ta moja originalnost pa mora biti koristna tudi za druge. Veselo novico o Bogu, ki je naš
odrešenik, lahko posredujem naprej na sebi lasten način in se razdajam zaradi evangelija. Samo tako sem pravi Jezusov učenec, ki je sposoben za drugega dati tudi življenje, če je to potrebno.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
24. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
- KVATRNA
16.9. Zagorje
Nedelja svetn.kandid. Trnje
Ponedeljek 17.9. Brdo
Sv.Robert Bellarmino Palčje
Torek
18.9.
Klenik
Sv.Jožef Kupertinski

Sreda

19.9.

Sv.Januarij, škof,muč.

Četrtek

20.9. Juršče

Sv.Korejski mučenci

Petek

21.9.

Sv.Matej, ap.,evangel.

Sobota

Zagorje

22.9.

Sv.Mavricij, mučenec

25. NEDELJA
MED LETOM
- SLOMŠKOVA
23.9.
Sv.p.Pij iz Pietrelcine

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Unec
Po namenu, Trnje 14, obletna

10,30 Za vse župljane obeh župnij
16h Za starejše in bolnike

17h Po namenu, Ratečevo Brdo 6, osmina
19h Po namenu, Palčje 43, obletna
19h V čast Sv. Duhu, N.N., Klenik

7h V dober namen
17,30 Po namenu, Slovenska vas, obletna

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
19h Po namenu, Zagorje 66, obletna
Zagorje
Po namenu, Zagorje 124, dar. Porta
18,30 Spoved
Zagorje
19h Za zdravje, Žapuže
Juršče
Trnje
Trnje

7,30 Po namenu, Juršče 84, 1. obletnica
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 53, 30. dan

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Trojica 15h V čast bl. A.M.Slomšku za romarje na Sv.Trojici

- MOLITVE ZA RAJNE bodo sedaj takoj po maši, ker je danes kvatrna nedelja.
Današnja MILOŠČINA je za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Bog
vam povrni za vaš dar v ta namen!
- KRST Pavla Lavrih bo v Zagorju takoj po maši.
- SREČANJE INVALIDOV, OSTARELIH IN BOLNIH iz trnjske župnije je danes
ob 16h. Pol ure prej bo spoved zanje. Maševal bo bolniški duhovnik msgr. Miro
Šlibar iz Ljubljane. Med sv.mašo bo tudi bolniško maziljenje, po njej pa druženje v
mežnariji.
- MOLITVENA SKUPINA JURŠČE prične redna srečanja v torek, 18. septembra
ob 19. uri. Lepo vabljeni vsi, ki želite z molitvijo poglobiti svoje osebno vero in klicati blagoslov na vso župnijo.
- SESTANEK MŽ KARITAS bo v četrtek ob 20h v župnišču v Zagorju. Vse članice lepo vabljene!
- V PETEK, 21. 9. 2018 bomo v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine 2018
obeležili mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti so predstavniki evropskih institucij ter Ministrstvo za kulturo RS podprli predlog, da bi po vsej Evropi istočasno
zvonili vsi zvonovi. Zvonovi bodo tako predstavljeni kot sestavni del slovenske
kulturne dediščine in kot simbol miru. Zato naj v petek, 21. 9. 2018 zvonijo vsi
zvonovi za petnajst minut od 18h-18,15h, tudi na podružnicah. Simbolično
dejanje je namenjeno obeležitvi 100-letnice konca 1. svetovne vojne. Pobuda želi
biti poziv vsem prebivalcem Evrope, da se grozote vojn ne bi več ponovile in da bi

se zavedali, kako dragocena dobrina je mir. Da bomo tudi resnično podpirali pobudo za mir, vabim vse vernike dobre volje obeh župnij K MOLITVI ZA MIR, ki bo
v petek, 21.9. ob 18,30 zagorski cerkvi pol ure pred mašo.
- NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV: Danes se še posebej spominjamo, da
je v našem narodu veliko svetniških kandidatov. Med njimi so nekateri tudi iz naše
škofije. Na grob enega od teh - +profesorja Filipa Terčelja, mučenca - smo poromali na našem župnijskem romanju 1. septembra v Davči nad Selško dolino.
Molimo za to milost in se mu priporočajmo, da bi se zanj kmalu začel postopek za
proglašenje za blaženega in svetnika.
- JESENSKI SHOD NA SV.TROJICI bo prihodnjo nedeljo, 23.9. ob 15h. Somaševanje bo vodil urednik Ognjišča mag. Božo Rustja. Lepo vabljeni na našo najbližjo božjo pot!
- POROČILO Z 18. REDNE SEJE ŽPS: ZAGORJE:Seja je bila v četrtek, 13. septembra: Duhovna poglobitev:Tokrat smo ugotavljali, kako in koliko smo v župniji povezani. Veseli nas, da člani v ŽPS med seboj in z župnikom dobro sodelujemo. Naši pogovori so prijetni in nas združujejo. Ta vpliv želimo prenesti tudi med župljane. Ob
praznovanjih vsi radi sodelujejo. Povezujejo nas posebno svete maše, predavanja,
romanja. Takrat imamo tudi priložnost za pogovor in vzpostavitev pristnih stikov. Želimo, da so župljani o pastoralnih sklepih in dogodkih dobro obveščeni. Praznovanja:
pogled nazaj: Za nami so Binkošti in zelo lepa slovesnost prvega sv. obhajila. Uspeli
smo pripraviti tudi procesijo Sv. Rešnjega Telesa. Dekanijskega romanja na Sveto
Goro se tokrat ni udeležilo veliko romarjev. Romanje članov ŽPS v Belo Krajino je bilo
zelo prijetno in poučno. Pri sveti maši na Šilentabru za dan državnosti se nas je zbralo
kar veliko. Zaradi slabe vremenske napovedi tudi ni bilo romanja peš na Višarje. Zlata
maša g. Rudija Štavarja in praznovanje, ki ji je sledilo nam bo še dolgo ostalo v spominu. Na župnijsko romanje v Selško dolino se je odpravilo veliko udeležencev in imeli
smo zelo lep dan. Srečanje starejših je bilo zelo prijetno, gostje so se kar dolgo zadržali ob dobri postrežbi. Prisotni pri maši so lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Pogled naprej: Pred nami je 16.09. nedelja svetniških kandidatov in 23.09.
Slomškova nedelja. Ne pozabimo, da je oktober mesec rožnega venca – molitve, ko
potrebujemo uteho in božjo pomoč! 14.10 bo Celodnevno češčenje po običajnem razporedu. Vsi lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim! 21.10. bo Misijonska nedelja.
28.10. pa bomo dekanijsko romali na Brezje. Sledijo vsi sveti 1.11., Zahvalna nedelja
4.11. in shod na Šilentabru11.11. – Poročilo ŽGS: Na Šilentabru so ometali klonico,
čakajo še na montažo vitrin. Na Sv. Trojici morajo zaščititi agregat. Člani iščejo rešitve in ponudbe za montažo usnja za kembelj pri Sv. Pavlu. - Poročilo MŽK:Poskrbeli
so za zvezke in darovali bone za zvezke šolarjem v družinah, kjer so pomoči potrebni.
Članice so pripravile srečanje starejših v Trnju in Zagorju. V začetku oktobra bo akcija
zbiranja poljskih pridelkov. Sodelavke redno voščijo in obiskujejo starejše ob jubilejih.
Seminar za sodelavce Karitas bo letos na Mirenskem gradu 19. in 20. oktobra. Na
oratorij v Šmihelu so sprejeli tudi otroke iz naše župnije. Bil je zelo dobro organiziran,
animatorji so odlično opravili svoje delo.
TRNJE: Pri duhovni poglobitvi smo prejeli nov priročnik Eno srce in ena duša, ter
prebrali septembrsko temo z istim naslovom. Iztočnica za pogovor sta bili vprašanji:
Kako člani ŽPS spodbujamo medsebojno povezanost s sožupljani oz. med sožupljani
in tako gradimo živo občestvo in Kaj prispeva k temu, da se med župljani tkejo pristne
prijateljske vezi. Dali smo predlog, da se spomladi organizira srečanje po maši, eno
nedeljo, ki nima posebej prazničnega pomena in da je dobro vključiti v to srečanje tudi
mlade.

Praznovanja: pogled nazaj: samo nekaj
utrinkov: Zelo dober obisk je bil na praznik
Sv.Rešnjega Telesa in za procesijo na naslednjo nedeljo. Šmarničarji so romali v
konkatedralo v Novo Gorico in Log pri Vipavi, nekateri otroci so se udeležili Mavričnih katehetskih iger na Rakovniku v Ljubljani, dobro je bilo sprejeto prvo srečanje
zakoncev jubilantov. Poln velik avtobus romarjev se je udeležilo romanja v Selško dolino in Davčo na grob mučenca Filipa Terčelja. V prihodnje naj bi povabili še starše z
otroki. Pogled naprej: Pred nami je srečanje ostrelih, bolnih in invalidov in nedelja
svetniških kandidatov, Slomškova nedelja
in jesenski shod na Sv.Trojici. Oktober je
mesec rožnega venca; sprašujemo se kako
bi poživili vlogo rožnega venca? Lani so v
Palčju molili vsak večer in verjetno bo tudi
letos tako. Drugod je to težje izvedljivo, zato se bo molilo po dogovoru. Na Rožnovensko nedeljo (7.10.) je celodnevno
češčenje, otroci se udeležijo češčenja takoj
po maši, nato ste do 12h povabljeni k
češčenju vsi verniki, kolikor kdo more.
Predzadnja nedelja v oktobru je misijonska,
na zadnjo nedeljo pa je dekanijsko romanje
na Brezje. - Poročilo člana ŽGS: -. Glede
mrliškega zvonjenja smo se dogovorili, da
se od sedaj dalje zvoni samo v vasi iz katere je pokojni, razen če je drugačna volja
ljudi, ki naročajo zvonjenje. - Poročilo članice Karitas o dogajanju v poletnih mesecih. Tudi letos načrtujejo zbiranje poljskih
pridelkov v oktobru. Bo na eden od torkov
od 17. do 18. ure.

SMEH JE POL ZDRAVJA
»Kako neki
ti uspe,
da imaš
tako lepe
nohte in
mehke roke?«

21. september
JONA
Preroku Jonu (‘Golob’) je Bog naročil,
naj gre v Ninive, veliko pogansko mesto kot
klicar k spreobrnjenju. Toda ta godrnjavi
mož se Bogu upre. Namesto da bi šel proti
vzhodu v Ninive, se vkrca na ladjo, ki pluje
proti zahodu Sredozemlja. Toda Bogu ni
mogel uiti: poslal je vihar in Jona je prestrašenim mornarjem priznal, da je to zlo prišlo
nadnje po njegovi krivdi. Na vprašanje, kaj
naj storijo z njim, jim je rekel, naj ga vržejo v
morje. Bog je določil veliko ribo, ki ga je pogoltnila. V trebuhu ribe se z dolgo molitvijo
obrača k Bogu, se kesa svoje nepokorščine
in obljubi, da bo izpolnil njegov ukaz. »In
Gospod je rekel ribi in izbljuvala je Jona na
kopno« (Jon 2,11). Po tej preizkušnji Jona
gre v Ninive, hodi po mestu in kliče: »Še štirideset dni in Ninive bodo pokončane!« Ninivljani so njegovo oznanilo vzeli zares in so
se spokorili. Jona je od daleč opazoval, kaj
se bo z mestom zgodilo, in bil je jezen, ker
mu je Bog prizanesel s kaznijo. (…) Vodilna
misel je nauk o Božjem usmiljenju. Božja
skrb vključuje vse ljudi. Od Boga navdihnjeni pisatelj je hotel poučiti svoje rojake, da so
Božje grožnje, izrečene po prerokih nad
ljudmi, tudi če so pogani, vedno pogojne, in
da sta kesanje in pokora koristna. Bog, o
katerem so spoznali, da je do Izraelcev dobrohoten, razodeva, da je tak tudi do tujcev.

Tviti papeža Frančiška
Mir je darilo od Boga, za
katerega pa si moramo prizadevati. Bodimo ljudje miru v molitvah in dejanjih.
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