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Z BOŽJIM KRALJESTVOM JE KAKOR S ČLOVEKOM,
KI VRŽE SEME V ZEMLJO
Mladostnik je naiven idealist, trdno prepričan, da je sposoben rešiti svet, ki je pred njim na kolenih. To ni nič slabega,
kajti sanjati moraš, sicer ne boš nič naredil. In vendar je
treba sleherne sanje oceniti, če so uresničljive, sicer jih je
bolje zavreči. Kdor se ne potrudi, da bi spoznal svoje realne
možnosti, ostane večni sanjač in oseba, ki živi v namišljenem svetu.
Jezus je bil dober poznavalec človeka, zato svojih posluIn govóril je:
šalcev ni zavajal. Ko jim je hotel povedati kakšno pomemb»Kako naj ponazorimo
Božje kraljestvo in s kakšno no stvar, je vzel primero iz konkretnega življenja. Ob neki
priložnosti jim je rekel: »Z Božjim kraljestvom je kakor s
priliko naj ga predstavimo?
človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi ponoči in bedi podneTakšno je kot gorčíčno zrno, vi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako.« Primera je
ki je takrat,
jasna in hkrati polna simbolike: »Ali se lahko primerjam s
ko se vseje v zemljo,
sejalcem? Sem tisti, ki naredi prvi korak, odvrže seme in
manjše od vseh semen
potem počiva. Kaj se bo zgodilo s semenom, ni odvisno od
na zemlji. Ko pa je vsejano, mene. Komu moram zaupati in na koga se lahko zanesem,
raste in postane večje
da bo pridelek dober po količini in kvaliteti?« Tako razmišlja
od vseh zelišč in
vsakdo, ki ima jasen načrt, kaj bi rad v življenju dosegel. Ko
naredi velike veje,
si sebe postavil v središče, ne moreš razmišljati drugače;
tako da morejo ptice neba
vse je odvisno od tvojih sposobnosti in finančne zmožnosti.
gnezditi v njegovi senci.«
Sodobnik mora imeti vse pod kontrolo. Takšni so mali bogovi: osredotočeni na svoj jaz in nezaupljivi.
(Mr 4,30–32)
In vendar življenje ne poteka vedno tako, kot smo si zamislili. Z izkoriščanje naravnih bogastev smo prišli do točke, ko naravni zakoni ne veljajo stoodstotno. Marsikaj nam spolzi iz rok in ne vemo, zakaj se tako dogaja. Marsikaj se zgodi avtomatsko, mimo naših načrtov, brez našega vplivanja. To je jasen dokaz, da nismo bogovi, ampak samo ljudje. Splošne zakonitosti, ki vladajo v naravi in tudi v našem osebnem življenju, je
preprosto treba sprejeti kot dejstva, ki so nam vsiljena in jih ni mogoče spremeniti. Tukaj razumemo drugi del stavka, ki ga je Jezus povedal: »Sejalec spi ponoči in bedi podnevi, seme pa
klije in raste, da sam ne ve kako.«
Dobro je, da nimamo vse pod nadzorom, kajti potem bi bili sadovi preveč nebogljeni. Zaradi
prevelike tekme, kdo bo imel več, bi se uničili. Tako pa nam Bog daje ravno pravšnjo mero: ne
preveč, da se ne bi prevzeli in ne premalo, da ne bi obupali. Zato smo lahko zelo hvaležni, da
Bog vodi naše življenje. On dela na dolgi rok, zato mu lahko zaupamo.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
11. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
17.6. Trnje
Sv. Rajner, samotar

7,30 Po namenu Palčje 47
8,30 Češčenje SRT
9h Za jubilante 5., 10., 15., … 50., 55… obletnice
Po namenu Trnje 98

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Vrtnice
Ponedeljek

18.6.

Sv.Marko in Marcelijan

Torek

19.6.

Sv. Nazarij, kopr.škof

Sreda

20.6.

Sv. Adalbert, škof

Četrtek

Palčje

20h Po namenu Palčje 69, obletna – Vrtnice

Klenik

20h Po namenu Klenik 6, obletna - Vrtnice

Zagorje

7h V dober namen - Vrtnice

21.6. Zagorje 18,30 Molitvena ura za duhovne poklice - Vrtnice
Brdo
20h Po namenu Ratečevo Brdo 12, obletna
22.6.

Sv.Alojzij Gonzaga, r.

Petek

Sv.Pavlin iz Nole,škof

Zagorje

Sobota

19,30 Spoved
Zagorje 20h Po namenu Zagorje 17, obletna
Po namenu Zagorje 94 - Vrtnice

23.6.

Sv.Jožef Cafasso,red.

ROJSTVO JANEZA
KRSTNIKA

Juršče
Trnje
Trnje

Zagorje

7h V dober namen - Vrtnice

7,30 Po namenu Juršče 72, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu Trnje 89, obletna
Po namenu Klenik 38

11. NEDELJA Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
MED LETOM 24.6.
15h Vrtnice
- OKLICI v Zagorju: Bajc Živec Aljaž – Fatur Mateja.
- BISERNA MAŠA (60-letnica) g. JANEZA PREMRLA bo prihodnjo nedeljo,
24.6.2018 ob 10,30 pri Fari v Hrenovicah. Njegovo vabilo je na oglasni deski.
- ZAHVALNA MAŠA ob zaključku verouka in šolskega leta ter RAZDELITEV
SPRIČEVAL v TRNJU bo prihodnjo nedeljo.
- SLOVESNI PRAZNIK ROJSTVA SV.JANEZA KRSTNIKA bo prihodnjo nedeljo.
Ta praznik je tako velik, da v bogoslužju prevlada celo nad nedeljo. Jezus sam je
o njem izjavil, da med preroki ni nobenega večjega od njega.
- POLETNI ZABAVNIK Mavrice je na ogled na mizici za tisk. Lahko ga dobite za
2,50 €.
- POROČILO Z IZREDNE SEJE ŽPS Zagorje, 11.6.2018: Obravnavali smo le
eno točko: praznovanje zlate maše – 50-letnice mašništva našega rojaka g.
Rudija Štavarja, člana Misijonske družbe – Lazaristov. Po njegovi želji bo slovesnost zlate maše 8. julija ob 16h. Ob somaševanju jubilanta bo po njegovi želji
zlatomašno slavje vodil g. nadškof dr. Anton Stres, redovni sobrat in tudi letošnji
zlatomašnik.
Člani smo si v zvezi z slovesnostjo razdelili naloge in v dogovoru s sorodniki
pripravili primeren program. Na koncu sv. maše boste lahko pozdravili zlatomašnika in mu čestitali. Takrat bo tudi ofer za njegove potrebe. Po končani slovesnosti

v cerkvi bo pogostitev za vse udeležence zlate maše pod šotorom ob Gasilskem
domu.
Ženske lepo prosimo za pomoč pri pletenju kit. Prav tako prosimo gospodinje za
pripravo peciva, ki ga pred mašo na postrežnih krožnikih prinesite v Gasilski dom.
Veselimo se lepega župnijskega praznovanja in prav vsem župljanom se že
vnaprej zahvaljujemo za pomoč in darove.
- SLOVENSKA KARITAS prosi za pomoč prebivalcem v Beli krajni, ki so utrpeli
veliko škode v neurju v petek, 8.junija. V ta namen bo nabirka prihodnjo nedeljo v
vseh cerkvah, kjer bo sv. maša. Postavljen bo poseben nabiralnik na mizici za
tisk, kamor boste oddali svoje darove. Kdor želi, lahko v ta namen sam pošlje svoj
dar naravnost na naslov Slovenske karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana.
- SLOVENSKA KARITAS tudi letos zbira sredstva za pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami. Namenjena so socialno ogroženim otrokom v Sloveniji.
Položnice so poslane tudi v Primorskih novicah. – V lanskem letu so s to pomočjo
pomagali 12.549 socialno ogroženim otrokom po vsej Sloveniji. Tudi v letošnjem letu so potrebe enake ali še večje.
V imenu vsem Karitas zahvala vsem, ki jim pomagate!

SEME, KI RASTE V NJEGOVI MOČI
Jezusova prilika o Božjem kraljestvu
kot o semenu, ki raste, razodeva nezadržno moč dobrega. S tako močjo deluje Bog. Z energijo rastočega semena se
širi »kraljestvo« dobrega, kraljestvo resnice in miru, Božje kraljestvo.
Človek našega časa komajda še verjame v dobro. Dosegel je vrhunske rezultate v znanosti in tehniki. Osvaja vesolje, prodira v mikrosvetove materije
in živih bitij. A njegova bitka za dobro,
pristno in plemenito doživlja težke poraze. Razčlovečeni odnosi v družini,
vseobsegajoči stres, moralna zbeganost,
spletke in podkupnine, sumničevanja in
umazana igra interesov so očitni bolezenski znaki civilizacije, v kateri mu je
dano živeti.
Božja beseda razsvetljuje in usmerja
v pozitivno tudi v najbolj kritičnih in na
videz brezizhodnih obdobjih zgodovine.
Jezusova prilika o rastočem semenu je
izziv človekovi izgubljeni veri in človekovemu upanju, ki je danes močno
načeto.

Seme, ki klije in raste, pa naj človek
bedi ali spi, predstavlja trdnost vsega
dobrega, ki se že s tem, da je dobro, postavlja na stran Boga. Neznatna in
majhna semena dobrega, ki vzklijejo v
človekovem srcu in se razrastejo v dobra dela, so osnovna konstrukcija Jezusovega Božjega kraljestva. V njegovem
imenu se po vseh celicah sveta gradi
zavezništvo pozitivnih, konstruktivnih
in dobronamernih misli, namenov in dejanj, ki približujejo Boga kot izvir dobrega človeku in celotnemu človeštvu.
To je tisto malo gorčično zrno, ki je
najmanjše od vseh semen na svetu, ko
pa raste, postane večje od vseh zelišč
(prim. Mr 4).
Ko bi le znali začutiti rast Božjega
kraljestva v nas samih in okoli nas! Ko
je vsejano v srce človeka, raste samo od
sebe. To je tako čudovita stvar, kot je
čudovita rast drevesa ali rože, in tako
skrivnostna, kot je skrivnostno zorenje
otroka, ki z leti postaja odrasel. Rast
Božjega kraljestvo ni odvisna od člove-

kovih zmožnosti in moči. Presega človeka, saj je njegova gonilna sila v Bogu
samem, ki vsemu dobremu, lepemu in
plemenitemu daje rast.
Po: Z. Štrubelj, Katoliški glas, 1994

Ko gledam na svoje življenje, o Bog, vidim v njem stvari, ki so dobre, in tudi
stvari, ki so nejasne ali celo slabe. Težko
mi je razločiti med enim in drugim. Toda
– Gospod, tebi želim zaupati, zaupati,
da vodiš moje in naše življenje tako, da
se bosta na koncu izkazali tvoja modrost
in tvoja pravična sodba. Morda se mi
moje življenje zdi zanemarljivo, a ne želim o tem soditi sam. V tvojih očeh je
namreč tisto, kar se zdi majhno in nepomembno, lahko pomembno in rodovitno.
M. Ristić, radio.ognjisce.si

Od naše pripravljenosti in Božje milosti je
odvisno, kaj se zgodi s klico vere, ki jo
prejmemo kristjani pri zakramentu svetega krsta. Ostane kot gorčično zrno ali celo
odmre. Lahko pa se razraste kot mogočno drevo, ki nudi mnogim zavetje. Vredno
se je truditi za rast vere, kolikor je v naši
moči, hkrati pa vselej prositi Boga za vir
vsega dobrega.
Po;: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah
– leto B

Velika in mogočna je Marijin oblast in moč
njene priprošnje. To nam dokazujejo številni
čudeži, ki so se od nekdaj godili na Marijino
prošnjo – toliko Božjih poti in očitnih znamenj
Božjega usmiljenja, toliko ozdravljenih bolnikov, spokorjenih grešnikov, žalostnih potolaženih, celo mrtvih, ki so oživeli. Sveti Bernard
pravi: »Še nikoli ni bilo slišati, da bi kdo zapuščen bil, kdor je k tebi, Marija, pribežal in
se tvoji prošnji priporočil.« Marija je pomočnica kristjanov, mati vsega usmiljenja. Kako
nesrečni so torej tisti, ki Marije ne častijo in
vanjo ne upajo; Marijine podobe ne upoštevajo in se Marijini prošnji ne priporočajo.

Povzeto po: Krščanska beseda Antona Martina Slomška

20. junij
ADELBERT
Za nadškofa v Magdeburgu je cesar Oton I.
leta 962 izbral Adalberta, opata v Alzaciji.
Ta je bil sin plemiča in zgleden menih v Trieru. Leta 961 so ga prvič določili za misijonsko delov na vzhodu. Bil je posvečen v misijonskega škofa in na povabilo sv. Olge, matere ruskega kneza Svjatoslava, je odšel v
Kijev. Njegovo delovanje je naletelo na odpor ruskih velikašev in ljudstva, zato se je
že po enem letu vrnil. Odšel je nazaj v samostan in pisal kroniko o cerkveni in splošni zgodovini tistega časa. Leta 968 je bila
potrjena ustanovitev nadškofije v Magdelburgu in Adelbert je bil imenovan za prvega
nadškofa. To je bila prva med vsemi nemškimi cerkvami na desnem bregu Rena, s
posebnimi pravicami kot stare metropolije
Trier, Köln in Mainz. Kot nadškof si je prizadeval za čim boljšo ureditev svoje cerkvene
pokrajine. Posebno mu je bilo pri srcu pokristjanjevanje Lužiških Srbov, zato se je
odpravljal na naporna potovanja po komaj
naseljenih krajih. Leta 983 je nemško nasilje
uničilo, kar je pridobil Adalbert; slovanski
upor je znova dal tej pokrajini pogansko lice.
Adelbert je umrl na vizitacijskem potovanju
20. junija 981 in je pokopan v stolnici v
Magdeburgu.

Tviti papeža Frančiška
Če denar in materialne
stvari postanejo središče našega življenja, nas prevzamejo in zasužnijo.

SMEH JE POL ZDRAVJA
BUDILKA – »Vstani, na mobilniku ti
zvoni alarm!« – »Reci mu, da bom
poklical pozneje.«
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/

