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JAZ VAS KRŠČUJEM Z VODO, PRIDE PA MOČNEJŠI OD MENE

Na kakšno moč se zanašamo? Politiki se zanašajo na
vojsko in policijo, menedžerji na pretkanost pri sklepanju
pogodb, duhovniki na poslušne ljudi, ki bodo sprejeli in živeli to, kar slišijo v cerkvi. Vsakdo skuša na svoj način najti
prave pozicije za svoje načrte, zato skrbno preštudira strategijo, kako bo zastavljene cilje dosegel. Tudi Janez Krstnik je imel jasen načrt, kaj bi rad naredil, ker se je zavedal
poslanstva, ki mu ga je Bog zaupal. Imel je krasno pozicijo, da doseže lepo kariero, vendar svojega položaja ni izkoristil za vzpon na socialni lestvici, ampak je ljudem odkrito priznal, da je njegova moč omejena: »Jaz vas krščujem
Ker pa je ljudstvo
z vodo, pride pa močnejši od mene … on vas bo krstil s
živelo v pričakovanju in so se
Svetim Duhom in ognjem.«
v srcu vsi spraševali o Janezu,
Kaj je hotel ta pretkani, vročekrvni mož povedati svojim poče ni morda on Mesija,
slušalcem? Govoril je o krstu, ki bo drugačen od oblivanja, ki
je Janez vsem odgovóril:
so ga prakticirali takratni duhovni voditelji. Tudi Janez je samo
»Jaz vas krščujem z vodo,
oblival z vodo in kdor je vstopil v Jordan, da bi bil krščen, je s
pride pa močnejši od mene,
tem pokazal, da se je odločil za drugačno, bolj krepostno žiin jaz nisem vreden,
vljenje. Janezov krst ni mogel človeka duhovno prenoviti. Bil
da bi mu odvezal
je le zunanje znamenje pokore. Jezusov krst pa je drugačen,
jermen njegovih sandal;
povezan s Svetim Duhom, ki človeka notranje prenovi in mu
on vas bo krstil
da potrebno moč za drugačno življenje. Samo po izlitju Sves Svetim Duhom in ognjem.«
tega Duha lahko postanemo novi ljudje.
Tako je torej Janez še z mnogimi
Janez je svojim poslušalcem govoril še o enem krstu.
drugimi opomini oznanjal
Imenuje ga ognjeni krst. Ta krst pomeni polnost življenja,
ljudem evangelij.
ker je povezan s popolno podaritvijo življenja. Jezus je to
(Lk 3,15–16.18)
dokazal s svojo smrtjo na križu. Pri zadnji večerji je svojim
učencem dejal: »Nihče nima večje ljubezni kot je ta, da dà življenje za svoje prijatelje.« To je
»ognji krst«, ki človeka popolnoma prenovi in ga naredi podobnega Božjemu Sinu.
Kako nam te trditve Janeza Krstnika pomagajo v adventni pripravi na božič? Zelo. Jezus se
lahko ponovno rodi le v človekovem srcu. Zato mora biti v njem pripravljen prostor zanj. Znebiti
se moramo vseh stvari, ki delajo naše srce trdo, neobčutljivo, zaprto pred stisko ljudi, ki ne
iščejo toliko kakšno materialno pomoč, ampak predvsem sočutnega človeka, ki jih razume, jih
sprejema takšne kot so in jim s tem odpira novo prihodnost. To so potrebovali vsi, ki so prihajali
k Janezu Krstniku in on jih je usmerjal k pravi osebi, ki bo uresničila njihova pričakovanja: »On
je močnejši od mene … on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Začetek božične devetdnevnice
3. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h Po namenu, Trnje 54, osmina
NEDELJA
16.12. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Adelajda, kraljica Juršče 12h Po namenu, Juršče 58, oblet.
Zagorje 16h ADVENTNA SPOVED

18h Začetek božične devetdnevnice
Ponedeljek

17.12. Palčje

Sv. Janez de Matha

Torek

18.12. Klenik

Sv. Vunibald, opat

Sreda

17,30 Po namenu darovalcev, Palčje
– Božična devetdnevnica
18h Po namenu, Klenik 32
Po namenu, Klenik 45, obletna – Božična devetd.

19.12. Zagorje 17,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Sv. Urban V., papež

Četrtek

- Božična devetdnevnica

20.12. Juršče

16h Po namenu, Juršče 92 – Božična devetdnevn.

Zagorje 17,30 Božična devetdnevnica in molitvena ura za duh.p.
Petek
21.12. Zagorje 17,30 Po namenu, Drskovče 5, obletna
Sv. Peter Kanizij, duh.
Po namenu, Drskovče 5, obl. – Božična devetdnevnica
Sobota
22.12. Zagorje 16h Adventna spoved za šolarje
Sv. Frančiška Cabrini
17,30 Po namenu, Zagorje 17
Po namenu, Zagorje 89/a – Božična devetdnevnica
Sv. Vincencij Romano

8,30 Božična devetdnevnica
4. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h Po namenu, Trnje 4/a
NEDELJA
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
23.12.
Sv. Janez Kancij, duh. Palčje
12h Po namenu, Pivka, obletna

Zagorje 15h Božična devetdnevnica
- ADVENTNA SPOVED je danes ob 16h v ZAGORJU. Spovedujeta gg. Jožef iz
Slavine in g. Vinko iz Ubelskega. – Prihodnjo nedeljo ob 14h v TRNJU. Spoveduje g. Marjan iz Pivke. Če kdo ne more v domači župniji, naj gre v drugo župnijo.
Spored spovedovanj je v »Zvonovih« in na oglasni deski. – SPOVEDOVANJE V
POSTOJNI je od torka do petka vsako dopoldne od 9h do 11h. Vedno sta na razpolago po dva spovednika. Izkoristite tudi to možnost priprave na praznike!
ZA VEROUČENCE v TRNJU je spoved jutri ob 16h za 5. in 7. razred in v torek ob 17h za 4. in 6. razred. Kdor ne more v ponedeljek, naj pride v torek in
obratno! ZA VEROUČENCE v ZAGORJU je spoved v petek ob 16,45 za 4., 5. in
6. razred, v soboto ob 16h za 7., 8.in 9.razred. Če kdo ne more v petek, naj pride v soboto in obratno.
- BOLNIKE IN OSTARELE, ki ne morejo v cerkev, bom obhajal za praznike v
petek dopoldne. Sporočite mi, h komu naj pridem!
- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA bo tam, kjer bo sv.maša, v Zagorju pa vsak dan
ob 17,30 ali z mašo.
- SEJA ŽGS Zagorje bo jutri ob 19h v župnišču. Prosim vse člane za udeležbo!
- BETLEHEMSKO LUČ bodo prinesli postojnski skavti prihodnjo nedeljo po maši.
Poslanico ob tem in komu bodo namenili prostovoljne prispevke, za katere se priporočajo, bodo povedali sami v nedeljo.

- TRETJI ADVENTNI VEČER bo v četrtek, 20.12. ob 19h v Postojni. Obiskal nas
bo g. Gregor Čušin, dramski igralec in kulturnik, ki nam bo predstavil svoje »Čušinove floskule«, ob katerih se bomo lahko vsi zamislili, pa tudi nasmehnili. Vabljeni!

ČASNIKAR OB JORDANU
Danes so v navadi intervjuji. Časnikarji
raznih uredništev obiskujejo ljudi in jih sprašujejo o tem in onem, kar bi bralce in poslušalce utegnilo zanimati.
Današnji evangelij nam prinaša intervju,
ki ga je za časa Tiberija ujel »časnikar« Luka
iz Antiohije na bregu reke Jordan. Takrat je
tam nastopal mogočen prerok. Njegov glas je
odmeval po širni pokrajini. Množice so se
zgrinjale okrog njega in ga poslušale. Ljudje
raznih poklicev so ga spraševali, kaj naj storijo. Mož se ni izmikal odgovorom. Jasno in
odločno jim je dajal navodila za življenje.
Nikogar ni nagovarjal, naj pride za njim v
puščavo, naj se, kot on, oblači v velblodjo
kožo in hrani s kobilicami. Ne! Vsakdo naj
ostane pri svojem poklicu, toda opravlja naj
ga dobro in odgovorno in naj se varuje krivice.
Kako bi govoril ta prerok danes nam? Nič
drugače. Poklicev je sicer mnogo več, kot so
ji poznali v tistem času. Vsi so potrebni in

nobenega ne bi zavračal. Vsakomur pa bi dal
vedeti, da je njegova prva dolžnost delati dobro in se varovati krivice.
Zdravnikom bi govoril, da je njihov poklic življenje ohranjati, v nobenem primeru
pa moriti; učiteljem in vzgojiteljem bi naročal, naj mladim vcepljajo ljubezen do resnice, pa naj bo ta na katerikoli strani; oblastnikom, naj krotijo nasilneže in ščitijo slabotne;
inženirjem in kemikom, naj ne uničujejo narave in ne zastrupljajo okolja; sodnikom, naj
odmerjajo pravico in se ne dajo podkupovati; umetnikom, naj pri odkrivanju lepote ne
prestopajo meja nravnosti; duhovnikom, da
je potrebno evangelij oznanjati bolj z življenjem kot z besedo …
Vsem pa bi povedal, naj bodo pripravljeni
na prihod nekoga, ki bo imel v roki velnico.
Čistil bo svoj skedenj in odbiral zrnje. Takrat
ne bo dobro biti plevel.

Bratje in sestre, veselíte se v Gospodu
zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša
dobrota naj bo znana vsem ljudem. Gospod je blizu. (Flp, 4,4)

Pavel, ne poslušamo te.

Pavel, ne poslušamo te.

Pavel, ne poslušamo te.

Mi kristjani le redkokdaj znamo biti veseli v
Gospodu. Nasprotno! Znani smo kot kujavi, cmeravi in tarnajoči ljudje. In mnogi zavračajo Jezusa ravno zato, ker se ustrašijo
naše žalosti.

Bojimo se praznovanja in veselja in zaradi
naših temnih in žalostnih oblek se ljudje
bojijo, da prinašamo nesrečo.

Pavel, ne poslušamo te.
Dovolimo, da nam zlo, ki nas obdaja, teži
srce, namesto da bi pripomogli k razcvetu
dobrega v veselje vseh.

Po: p. F. Cerar: Evangelij na prepihu

Poslušajo te svetniki in zato vzbujajo začudenje, še več, ljudje, celo njihovi učenci,
jih imajo za nore.

Pavel, zgani nas!
Ne moremo pričevati, da je Gospod blizu,
če se držimo kakor pogrebci.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

YOUCAT – katekizem za mlade
Kakšen pomen imajo v zakonu otroci?
Otrok je Božja stvaritev in Božji dar, ki po ljubezni
svojih staršev pride na svet.
(KKC 2378, 2398)

Prava ljubezen ne vodi k temu, da bi se zakonski par zaprl vase. Ljubezen se odpre
otroku. Otrok, ki je bil spočet in rojen, ni bil
»narejen«, tudi ni rezultat števila očetovih in
materinih genov. Je popolnoma nova in edinstvena, z lastno dušo opremljena Božja stvaritev. Otrok torej ne pripada povsem staršem in
ni njihova izključna last.
Kaj je nevoščljivost in kako se lahko proti njej
borimo?
Nevoščljivost je žalost in jeza ob pogledu na tuje
dobrine, želja po nepravični prilastitvi tega, kar
imajo drugi. Kdor drugemu želi slabo, težko greši.
Nevoščljivost pojenja, če se skušamo bolj in bolj
veseliti dosežkov in nadarjenosti drugih, če se
naslonimo na vero v Božjo dobrohotno previdnost tudi glede nas samih ter če usmerimo svoje srce k pravemu bogastvu. Resnično bogastvo
pa je v tem, da imamo po Svetem Duhu že sedaj
delež v Bogu.
(KKC 2538–2540, 2553–2554)

Je neprimerno imenovati Marijo 'mati' Božja?
Ne. Kdor Marijo imenuje mati Božja, s tem prizna,
da je njen Sin Bog.
(KKC 495, 509)

Ko so se v zgodnjem krščanstvu prepirali o
tem, kdo je bil Jezus, je postal naziv Theotokos ('Bogorodica') razpoznavno znamenje za
pravoverno razlago Svetega pisma: Marija ni
rodila le človeka, ki bi potem po svojem rojstvu 'postal' Bog, ampak je že otrok v njenem
telesu pravi Božji Sin. Pri tem vprašanju ne
gre v prvi vrsti za Marijo, temveč spet za
vprašanje, ali je Jezus hkrati pravi Bog in
pravi človek.

20. december
VINCENCIJ ROMANO
Vincencij se je rodil 3. junija 1751 v verni
družini v obmorskem mestu Torre del Greco
pri Neaplju na jugu Italije. S štirinajstimi leti
je vstopil v neapeljsko semenišče, kjer ga je
med drugimi poučeval tudi sv. Alfonz Ligvorij. 1775 je prejel mašniško posvečenje in z
velikim navdušenjem je začel svoje pastoralno delo. Skoraj štirideset let (1796–1831)
je ostal v svojem rojstnem mestu, najprej
kot kaplan, od 1799 pa kot župnik. Župnija
je obsegala celotno mesto in dela je bilo veliko. Njegova najvažnejša naloga je bilo
oznanjevanje evangelija in to je delal s svojo jasno besedo, v pridigah, ki jih je tudi zapisal v zelo lepem jeziku. Vsak dan je imel
pri maši nagovor za ljudi, ob nedeljah tudi
petkrat … Trudil se je, da bi oznanjal praktično, da bi ljudje lažje razumeli, kaj je treba
storiti za spreobrnjenje, kako mora biti človeško življenje služba drugim, kako je treba
slediti Jezusu in ga posnemati. Želel je priti
v stik z ljudmi, zato se je ob nedeljah in
praznikih podal na ulice. S Križanim v roki je
hodil po mestu, zbiral ljudi na križiščih, srečanja so končala v cerkvi. Ves se je predal
katehetskemu delu, skrbel je za uboge, bolne, da so ga poimenovali ‘slavni garač’ in
‘neutrudni delavec’. Umrl je 20. decembra
1831 v svojem rojstnem kraju.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Hinko zakliče za svojim prijateljem:
- Hej, zakaj tako tečeš?
- Čimprej moram biti doma. Mama me bo
natepla.
- In zato se ti tako mudi?
- Ja seveda. Če pridem kasneje, bo že
oče doma.
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
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