Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
20. nedelja med letom

18.8.2019

Leto XVII., 31 (931)

PRIŠEL SEM, DA VRŽEM OGENJ NA ZEMLJO

»Mislite, da sem prišel
prinašat mir na zemljo?
Ne, vam rečem,
ampak razdeljenost.
Odslej bo namreč v eni hiši
pet razdeljenih:
trije proti dvema
in dva proti trem;
razdelili se bodo:
oče proti sinu
in sin proti očetu;
mati proti hčeri
in hči proti materi;
tašča proti svoji snahi
in snaha proti tašči.«

Kaj predstavlja Jezusov sestop z neba in njegovo učlovečenje? S tem vprašanjem se ne ubadajo le zgodovinarji, temveč vsi analitiki družbe, od Jezusovih časov vse o danes.
Njegovo življenje ni bilo nekaj običajnega, ker je pustilo vidne
posledice za vso človeško zgodovino, še več, naredilo je prelom z vsem starim, preživetim in dalo človeštvu neko nov
smer. Priznati pa je treba, da na Jezusa gledamo z različnih
zornih kotov, v skladu z določeno ideologijo in versko pripadnostjo. Če si hočemo ustvariti neko celoto, moramo različne
vidike sestaviti skupaj in najti rdečo nit. Sicer pa je o svoji
vlogi veliko nakazal Jezus sam, ko pravi: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!«
Kaj nam je hotel s tem povedati?
Ogenj je pomenil za človeštvo veliko pridobitev. Z njegovim
odkritjem so se ljudje zavarovali pred mrazom in tudi njihovo
prehranjevanje se je spremenilo, ker ni bilo več treba jesti surovega mesa in tudi različno zelenjavo, predvsem različna žita in kašo so si lahko skuhali. Ogenj pa je tudi uničevalen, ko
se začne nenadzorovano širiti in uničevati vse pred seboj.
Katerega od teh vidikov je imel Jezus v mislih, ko je dejal:
»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo?«

Menim, da je mislil oboje: na uničevalno moč ognja in na
njegov
pozitivni vidik. Ko hočeš narediti kaj novega, moraš
(Lk 12,51–53)
staro odstraniti. Jezus je prišel, da uniči vse, kar je staro in
preživelo. Kot odrešenik nam je začrtal neko novo smer. Stara zaveza je zaključena, zato je treba
vse, kar je nepotrebno in nas lahko zavaja, odstraniti. Ogenj simbolično pomeni uničenje stare miselnosti, navad in obredov. Novo mora začeti rasti na drugačnih tleh. S posebno vlogo prenovitelja
je nastopil že Janez Krstnik, ki je ob Jordanu vabil k pokori in poboljšanju. Po Jezusovem krstu pa je
ta prenova začela dobivati jasne poteze in se je počasi uresničevala.
Kakšen je bil ta pozitivni vidik »Jezusovega ognja«? Evangelij je kot novi ogenj, kot nova vsebina,
ki razsvetljuje temo in človekovo zaslepljenost. Ta novi ogenj greje človekova srca, kajti Jezusov
nauk prinaša resnično duhovno svobodo. Zato smemo reči: za Jude, ki so se strogo držali starega
in niso sprejeli Jezusa, je bil evangelij ogenj, ki uničuje; za vse, ki Jezusa sprejemajo z vero, pa je
njegov ogenj toplota, moč in spodbuda, ki je prinesla apostolom in misijonarjem pravo gorečnost v
življenju in oznanjevanju vesele novice, da je Jezus naš odrešenik.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
20. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
18.8. Trnje
SV. HELENA,
cesarica

Ponedeljek

19.8.

Sv. Janez Eudes, duh.

Torek

20.8.

Sv.Bernard, opat, c.u.

Sreda

21.8.

Sv, Pij X., papež

Četrtek

7,30 +Ivan Česnik, Palčje 49, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Smrdel, Trnje 60, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Večernice v čast sv. Heleni
Palčje

20h +i starši in Milka Česnik, Palčje 12, obletna

Klenik

20h +Joža Dekleva, Klenik 4/b, obletna

Zagorje

22.8. Juršče

7h V dober namen
19h +i Šajn in Sedmak, Juršče 66, obletna

Devica Marija Kraljica

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
23.8.
20h +Ivan in Stanislava Čeligoj, Zagorje 12, obletna
Sv.Roza iz Lime,dev.r. Zagorje
+Jože Žele, Zagorje 120, obletna
Sobota

24.8.

Sv. Jernej, apostol

Škocjan 10h Po namenu romarjev

21. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
25.8. Trnje
Sv.Ludvik IX. kralj

7,30 +Miroslav Žužek, Juršče 92, 1.obletnica
8,30 Češčenje SRT
9h +Janez Černač, Klenik 21, obletna

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

- VPIS PRVOŠOLCEV: Starše otrok, ki bodo v prihodnjem veroučnem letu obiskovali 1. letnik verouka, prosim, da jih pridete vpisat v trnjski župniji v torek,
20.8. pred ali po maši v Kleniku. Maša je ob 20h. V zagorski župniji pa v petek,
23.8. prav tako pred ali po maši ob 20h.
- ŽUPNIJSKO ROMANJE V ŠKOCJAN na Dolenjskem bo v soboto, 25.8. Odhod iz Zagorja bo ob 7h zjutraj. Pobiramo še v Drskovčah, Parjah, Palčju, kamor
pridite tudi z Juršč, Kleniku, Trnju in Pivki na avtobusni postaji. V Škocjanu bo prilika tudi za spoved. Obiskali bomo še Sevnico, Šmartno pri Litiji, kjer bomo imeli
še litanije in sv. Heleno na Dolskem. Tam si bomo ogledali ne le cerkev, ampak
tudi spominsko sobo zdravnika in misijonarja na Tajvanu dr. Janeza Janeža. O
njem si bomo ogledali tudi film. – Sedaj je prijavljenih 48 romarjev. Morda bo še
kaj prostora, če bo večji avtobus. Lahko se tudi še prijavite za »rezervo«, če kdo
od vpisanih ne bo mogel na romanje.
- SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIKOV, ki ga pripravlja MŽ Karitas, bo v ZAGORJU prihodnjo nedeljo ob 16h. Pol ure pred mašo bo prilika za spoved. Med
sv.mašo boste lahko prejeli tudi bolniško maziljenje. Nanj se pripravimo tudi z dobro spovedjo. Po maši ste vsi udeleženci sv. maše vabljeni na druženje v Gasilski
dom.
Podobno srečanje starejših in bolnikov bo tudi v Trnju naslednjo nedeljo, 1.9.
ob 16.uri. Zanj vam bodo prinesli tudi vabila.
- OKLICI V ZAGORJU: Jernej Babuder in Tina Godina.

RAZDOR, OGENJ, TRPLJENJE, TEKMA IN NENHNI BOJ
Današnji evangelijski odlomek – če vse
druge odmislimo – zadostuje, da postavimo
pod vprašaj nekatere molitve in pesmi, ki
častijo in opevajo nepredstavljivo »sladkega« Jezusa, prav tako nekatere slike in kipe,
ki nam skušajo predočiti, kako je bil »ljubezniv«. Jezus ne prinaša sladkosti in ljubeznivosti, v današnjem evangelijskem odlomku beremo, da prinaša ogenj in razdor.
In to razdor tudi v naši najožji sredi, tudi
znotraj najožjih družinskih članov.
Ogenj, ki ga Jezus prinaša, je njegov
evangelij, je ljubezen, ki ga žene v trpljenje
in smrt. Je moč Duha, ki ga bo poslal na
svojo Cerkev. Je ogenj krščanstva, ob katerem se že dvajset stoletij greje evropski
človek in ob njem ves ostali svet.
Razdor je prinesel, ker je vedel, da se bodo
zaradi njegovih zahtev v isti družini eni odločali zanj in drugi morda proti njemu.
Prav je, če kdaj začutimo vsaj delček tega
razdora tudi v naši javnosti. Dokaz je, da je
Kristus med nami živ. Ali bi bil, če se zanj

sploh ne bi vedelo ali če bi se nihče ob Njega ne obregnil? To bi pomenilo, da nam ga
je uspelo docela »posladkati«. Da je z nami
le kot »nekaj, kar se nahaja v izložbi« …, je
lepo, mikavno …, a nenazadnje zgolj to.
Če hočemo vse to doumeti, moramo biti v
nenehni tekmi – s samim seboj, pa tudi svetom okoli nas. To predstavlja tudi boj, o
čemer nam govori Pismo Hebrejcem. Ko
pisec konča z naštevanjem starozaveznih
pričevalcev močne vere, pokaže na zadnjega in največjega pričevalca, na Jezusa. Poleg tega, da je voditelj in dopolnitelj vere,
se razlikuje od vseh drugih in sploh od vseh
ljudi tudi po tem, da mu ni bilo treba iti v
trpljenje, kot moramo iti mi vsi. Pretrpel je
križ in šele potem stopil v veselje na desni
Božjega prestola.
Zgled nam je dal, da bi mi v tekmi ne
omagali, temveč vztrajali, pa čeprav se bo
potrebno boriti do krvi – morda celo tudi
znotraj družine.
Po: Beseda da Besedo

On [Jezus] je zaradi veselja, ki ga je čakalo,
pretrpel križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega prestola.
Heb 12,2

Oznanjevanje evangelija se je vse prevečkrat ustavilo (in se ustavlja) pri križu,
smrti. Gre za usodno napako, kajti Jezusova človeška zgodba se je končala z vstajenjem od mrtvih. Če Jezus ne bi videl »veselja, ki ga je čakalo«, ne bi sprejel Kalvarije.
Krščanstvo, ki obstane pri križu, neizogibno
nagiba k temu, da zanemarja življenje.
»Splavljeni zarodki, zapuščeni in izkoriščani otroci, invalidi, neporočene matere,
bolni, brezposelni, izrinjeni iz družbe, zavrženi in osamljeni ostareli ... trpijo? Naj potrpijo! Nosijo križ tako kot Jezus. Pravzaprav

imajo
srečo. Saj bodo potem vstali od mrtvih.«
Potem!
Ampak Jezus je vstal od mrtvih na zemlji.
Ne potem! Kristjani se moramo zavzemati,
da bodo imela vsa človeška bitja, ne glede
na starost, socialni položaj ali zemljepisno
širino, življenje v polnosti, ki jim ga je podaril
Bog. Tukaj, na zemlji, in potem. Splav, izrinjenost, evtanazija ... so greh, ker nasprotujejo »temu«, zemeljskemu življenju.
Borba proti zlu in grehu ni verodostojna brez
zavzemanja za življenje na vseh področjih.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s TEboj

Gospod, pošlji nas
Gospod, pošlji nas. Če hočeš, zapustimo
tudi hišo, ki nam je postala draga,
ki je bila za nas kraj vere, dvomov, prošenj,
ki je bila za nas kamen, ob katerega smo se
spotaknili,
ki je bila za nas prostor, ki nas je omejeval,
kraj, ki nas je skril.
Če hočeš, zapustimo brate in sestre, ki jih
poznamo, ki smo jih ljubili, jezili, blagoslavljali, svetnike in grešnike in tiste vmes, s katerimi smo pod isto streho cela desetletja verovali in molili, delali in se potili, jedli in pili.
Če hočeš, se bomo poslovili od molitev in
rok, ki so nas nosile,
od oči, ki so nas klicale, od hiše, ki smo jo
skupaj gradili in je postala del nas.
Če hočeš, se bomo poslovili. Kličeš nas.
Pošiljaš nas.
In kjerkoli se bomo ustalili: ti si že tam.
Ti, ki si nas nosil, preizkušal, osvobajal: ti
si že tam.
Ti, ki nas vodiš v neznano, novo: ti si že
tam.
Hodimo s teboj, izkušamo te, kakor nismo
nikoli mogli verjeti: in ti si že tam.
Odrinemo, toda nismo sami: ti hodiš z nami.
Amen.

Sv. Bernard iz Clairvauxa v Youcat, Molitvenik za mlade

Ne spomnim se,
da bi Gospod kdaj govoril o uspehu.
Govoril je le o zvestobi v ljubezni.
Gospod, me je poklical
k zvestobi v ljubezni.
To je edini uspeh, ki kaj velja.
(sv. Terezija iz Kalkute)

SMEH JE POL ZDRAVJA
BOGATAŠ – »Moj stric je pred dolgimi leti silno obogatel, in sicer na
račun napak drugih.« – »Kako to?«
– »Imel je tovarno radirk.«

24. avgust
NATANAEL (JERNEJ)
Apostola Jerneja, ki je bil eden od
dvanajstih izbranih Jezusovih učencev,
življenjepisci slikajo kot do kraja iskrenega
in poštenega človeka. Bil je pravi »Božji
dar«, kar pomeni ime Natanael, družbi
Jezusovih učencev. Vanjo je prinašal
vedrino in sproščenost. Škoda, da o tem
apostolu v evangelijih in Apostolskih delih ni
zapisano več. Doma je bil iz galilejske
Kane, kjer je Jezus storil prvi čudež. Očetu
je bilo ime Tolmaj (Bartolomej pomeni
Tolmajev sin). V času, ko je hodil z Jezusom
po Palestini, ni povedal ali storil nič takega,
kar bi se evangelistom zdelo vredno zapisati. Po Gospodovem vstajenju ga srečamo
z drugimi apostoli ob Genezareškem jezeru,
kjer so lovili ribe, ko se jim je prikazal Vstali.
Izročilo ve povedati, da je Jernej oznanjal
evangelij v Indiji, Mezopotamiji, v raznih
pokrajinah Male Azije, v Armeniji in morda
celo v Egiptu. Umrl naj bi mučeniške smrti v
armenskem glavnem mestu Albanopolis: na
ukaz kralja Astiaga so mu živemu potegnili
kožo s telesa, potem pa ga obglavili ali
križali. Na Slovenskem je sv. Jernej zelo
češčen svetnik. Imamo 28 njemu posvečenih cerkva.
Pismo Hebrejcem nam danes govori o tekmi
življenja (Heb 12,1). Tekmovalec se mora pripraviti na svoj boj. Potrebuje tudi cilj. Vedeti
mora, kaj hoče. Ne zadostuje, da tekaš kar
tako. Pri nekaterih ljudeh današnjega časa
dobiš občutek, da kar tako tekajo sem in tja.
Toda to je brezciljno in nas nikamor ne pripelje. Potrebujemo cilj. In ni dovolj, da se le navidezno bojujemo. Če kar tako mahamo po
zraku, ne bomo nikoli zadeli nasprotnika.
Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja
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