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NEBO IN ZEMLJA BOSTA PREŠLA,
MOJE BESEDE PA NIKAKOR NE BODO PREŠLE

Različne napovedi o koncu sveta so zelo pogoste, kot da
bi nas zmeda na področju politike, kulture, različnih ideologijah in vrednostnih sistemih spravljale v nek neizhoden položaj, ko ni na vidiku nobene pozitivne rešitve. Kdor se prepusti toku časa in ne opazuje vsakodnevna dogajanja z neke
oddaljenosti, res ne vidi prave rešitve. Ko gledamo bolj od
daleč je naš zorni kot večji in ob stvareh, ki bodejo v oči,
opazimo tudi marsikaj dobrega, kar krepi našo voljo, da ne
Tedaj bodo videli Sina
obupujemo, ampak storimo vse, da bi bilo nam in našim
človekovega priti na oblakih
bližnjim čim lepše.
Ko se je Jezus poslavljal od svojih učecev, jih ni hotel
z veliko močjo in slavo.
pustiti sredi poti, zato jim je spregovoril tudi o koncu časov. In takrat bo poslal angele in zbrali
Tudi v njegovem času je bilo mnogo stisk in še marsikaj vesvoje izvoljene od štirih vetrov,
liko hujšega je bilo tik pred vrati, če vemo, da je bil še v
od konca zemlje do konca neba.
istem stoletju Jeruzalem opustošen in tempelj porušen.
Resnično, povem vam:
Kljub temu je Jezus gledal pred seboj prihodnost, ki bo poziTa rod nikakor ne bo prešel,
tivna, zato je učencem dejal: »Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa nikakor ne bodo prešle!« S tem je hotel podokler se vse to ne zgodi.
vedati, da neka meja razvoja obstaja in zato moramo račuNebo in zemlja bosta prešla,
nati s koncem bivanja na zemlji, vendar je vse to v Božjih
moje besede pa
rokah in bodo tisti, ki verujejo v Boga rešeni pred uničenjem.
nikakor ne bodo prešle.«
»Moje besede ne bodo prešle!« nam Jezus zagotavlja.
Za tisti dan ali uro
Evangelij torej ni nek lep nauk, filozofija, ki jo je smiselno
pa ne ve nihče,
upoštevati, ampak predstavlja življenje, ki ima v sebi takšno
moč, da je nobena sila ne bo mogla uničiti. Jezus je namreč
ne angeli v nebesih ne Sin,
o sebi dejal: »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje.« Ves evanampak samo Oče.
gelij govori o teh treh temeljnih stvareh.
(Mr 13,26–27.30–32)
Jezus je pot. Cilj človekovega bivanja je jasen, povezan z
večnim življenjem. Vendar za dosego tega cilja potrebujemo pot. Jezus nam je pokazal, da je on ta pot,
da se moramo zgledovati po njem, da moramo svoje življenje uskladiti z njegovim življenjem.
Jezus je Resnica. V času svojega življenja na zemlji nam je jasno pokazal, kako se morata nebo in
zemlja stikati. To se zgodi ravno v človeku, ki je ustvarjen po božji podobi. Kot kroni stvarstva nam je
razodeta polnost življenja in vse, kar je ustvarjeno, je zaradi nas in hkrati božje.
Jezus je Življenje. V njem je polnost življenja. Vera nam potem razkriva še upanje in ljubezen. To zadnje je najpomembnejše: samo nesebična ljubezen daje življenju polnost in pravo vsebino. In kdor se temu idealu vsak dan približuje, tega ne sme biti strah glede konca sveta. Zanj je pripravljena srečna večnost.
župnik Branko Balažic, SD nkjB

Svete maše:
33. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
18.11.

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 73
Po namenu, Trnje 63, obletna

Posvetitev bazilik sv. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Petra in Pavla
Juršče 12h Po namenu, Juršče 39, obletna

Ponedeljek

19.11.

Sv.Matilda, redovnica

Torek

20.11.

Sv. Edmund, kralj

Sreda

21.11.

Darovanje Dev.Marije

Četrtek

Trnje

Krst: Ajda Kordiš

Palčje

17,30 Po namenu, Palčje 55, obletna

Klenik

Zagorje

22.11. Juršče

Sv.Cecilija, dev. muč.

17,30 Po namenu, Klenik 76
Po namenu, Klenik 39
7h Po namenu, Zagorje 75

Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
16h Po namenu, Juršče 8, obletna

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice

Petek

23.11. Zagorje 17,30 Po namenu, Zagorje 60
Sv.Klemen I., pp., muč
Po namenu, Zagorje 93, obletna
Sobota
24.11. Zagorje 16,30 Spoved
Sv.Andrej-vietnam.m.
17h Po namenu, Zagorje 17, 1. obletnica
Trnje
8,30 Češčenje SRT
NEDELJA
9h Po namenu, Trnje 8
JEZUS KRISTUS Trnje
Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
KRALJ VESOLJSTVA
25.11. Zagorje 10,30 V čast J.K. Kralju za vse župljane obeh župnij
Sv.Katarina Aleksand.

Parje

14h V čast sv.Justu in Luciji za sosesko, dar. Parje 23

- SVETOVNI DAN UBOGIH obhajamo po papeževi želji danes drugič. Ne pozabimo nanje: tiste, ki so med nami in velikansko število tistih, ki so po vsem svetu.
Pomagajmo jim po svojih močeh materialno in z molitvijo.
- TEDEN ZAPOROV (18.-24.11.) začenja danes pri nas in po vsem svetu. Namen
tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin,
žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. Geslo letošnjega tedna je: »Bližajmo se z zaupnostjo«. Pri mašah bomo molili skupaj v
ta namen.
- KRST Ajde Kordiš bo danes ob 14h v Trnju.
Za vsak krst velja, da je zelo zaželeno, da je prisotnih čim več članov Cerkve, ko
sprejemamo nove člane medse. Zato lepo vabljeni k vsakemu krstnemu slavju ne
le sorodniki krščenca, ampak čim več članov župnijskega občestva.
- ADVENTNI ORATORIJSKI DAN za župniji Trnje in Zagorje bo v soboto, 1. decembra 2018 v župnišču Zagorje. Vsi otroci ste vabljeni, da se nam pridružite v
objemu petja, iger, veselja,ustvarjanja, zgodb in tudi molitve, pa še kaj! Prijavnico
z okvirnim program dobite na mizici za tisk in jo oddajte v škatlo v veroučni učilnici
v Trnju ali Zagorju do prihodnje nedelje, 23.11.2018. Se vidimo na oratorijskem
dnevu !
V soboto, 1. decembra ob 16:00, ste otroci iz župnije TRNJE vabljeni v Mežnarijo na delavnico izdelovanja adventnih venčkov, ki jo bo, tako kot lani, vodila cvetličarka ga. Katja Mahnič. Vse tiste župljane, ki ste že lani kupili adventne venčke

iz delavnice, pa vabimo, da vrnete obroče, na katerih je bil spleten venček (če ste
jih shranili), in jih bomo letos znova uporabili.
Ker je to isti dan, ko bo v Zagorju potekal oratorij, imate otroci na izbiro obe dejavnosti; sploh mlajšim priporočamo udeležbo na oratoriju, vendar se ne pozabite
prijaviti.
- GOD SV.CECILIJE, zavetnice cerkvenega petja in glasbe, bo v četrtek,
22.11. Z molitvijo in, če je možno, z udeležbo pri sv.maši (na Jurščah), se ji priporočimo. Petje nam dviga duha k Bogu in nas pridružuje angelskim zborom v slavljenju Boga. Zato lepo vabljeni še novi pevci, da se pridružite pevskemu zboru, pa
tudi, da sodelujete pri ljudskem petju ob delavnikih in pri ljudskih pesmih ob nedeljah.
- POROČILO z 19. redne seje ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 15. novembra:
Duhovna poglobitev: Svetopisemski odlomek nas je vodil v razmišljanje o krstu,
ki nas vse pridruži v Cerkev-Jezusovo skrvnostno Telo. Po krstu smo prejeli delež
pri Kristusovem duhovniškem, preroškem in kraljevskem poslanstvu. Vsi lahko
sodelujemo pri teh poslanstvih; možnosti, poti in načini za sodelovanje v pastorali
pa so različni. Župnik nas usmerja in nagovarja k dejavnostim v župniji. Prav je,
da tudi med seboj v ŽPS prosimo za pomoč. Župljani se včasih počutimo vsiljivi
ali pa težko prepoznamo potrebe drugih. Zdi se, da tisti, ki so krščeni v odrasli
dobi, delovanje v cerkvi jemljejo bolj resno. Poznamo pa primere, ko so odrasli krščenci pričakovali preveč, poskušali so nadomestiti zamujeno in pri tem je njihova
vera prehitro izgorela. Vera je pot, je delovanje, večno upanje, ne pa življenje brez
težav. Praznovanja: pretekla: Letos udeležbe pri celodnevnem češčenju ne moremo pohvaliti. Dogovorili smo se, da bo prihodnje leto na ta dan maša po običajnem urniku: ob 10.30. Po maši bodo prvi na vrsti otroci do 11.00. Potem pa po
običajnem razporedu. Bodoča: 25.11. bo v Parjah shod. Po maši bo prof. Kokalj
predstavil freske in obnovljeni oltarni križ, ki ga je našel v zvoniku. Križ bo med
mašo blagoslovljen in predan parski cerkvi. - Pred nami je adventni čas. Vsi lepo
vabljeni tudi k tedenskim mašam. Vzemimo si zanje čas, večeri so dolgi, pomagale bodo k duhovni pripravi in prenovi pred Božičem. - V času po Božiču, pa tudi
drugače, je gospod župnik na razpolago za blagoslov doma. Kdor si ta obred želi,
naj se dogovori za termin. - 8. decembra je praznik Brezmadežne. Maša v Zagorju bo ob 17.30. - Adventna spoved bo 16. decembra ob 16h z dvema tujima
spovednikoma. - Koledovanje bo v Parjah potekalo kot po navadi, Želimo si, da
bi se dogovorili tudi v Drskovčah in Zagorju. Dobro bi bilo, da bi pri organizaciji in
izpeljavi sodelovali tudi birmanci. – Na nedeljo Svete Družine, 30.12, bo praznovanje zakonskih jubilantov. Župnijska maša bo to nedeljo popoldne, med mašo
bo blagoslov zakoncev in vseh družin. Maša v dopoldanskem času odpade. To je
praznik cele župnije. - Birmanci bodo letos pred oltarjem postavili svoje, ročno
izdelane jaslice. - Letos bodo namesto običajnega zvonenja za praznične maše
pritrkavali. - Poročilo ŽGS: Kembelj pri Svetem Pavlu je montiran. - Poročilo
MŽK: Pred nami je Teden Karitas z običajnimi aktivnostmi. Začne v ponedeljek,
26.11. s skupno mašo za vse sodelavce v Postojni. V četrtek bo v skladišču v Pivki dan odprtih vrat med 9.00 in 16.00 uro. V nedeljo bodo članice sodelovale pri
maši, nabirka te nedelje pa gre za MŽ Karitas. V soboto 01.12. bodo otroci med
Oratorijskim dnem izdelali adventne venčke. Miklavževanje z igrico bo v dvorani
09. decembra ob 16.00. Pridne otroke bo ob-

iskal in obdaril sv. Miklavž. Sodelavke
bodo v decembru obiskale in izrekle
voščila starejšim od 80 let v župniji in
obiskale oba domova za starejše v Postojni.
- POROČILO z 19. redne seje ŽPS Trnje v petek, 16.11.: Iz priročnika za ŽPS in
sicer ENO SRCE IN ENA DUŠA smo kot
duhovno poglobitev obravnavali poglavje
V enem Duhu krščeni v eno Telo. Kot iztočnico za pogovor smo prebrali sestavek
Naše služenje izvira iz zakramenta svetega krsta. Po krstu smo namreč postali
udje Kristusovega telesa, Cerkve in prejeli
smo tri službe in sicer duhovniško, preroško-učiteljsko in pastirsko-kraljevsko. Ker
smo pri krstu postali Božji otroci, moremo
Boga imenovati Oče. Kakor je Jezus pričakoval pomoč in sodelovanje od svojih
učencev, pričakuje pomoč tudi od nas. - Ob
prebiranju zapisnika prejšnje seje smo komentirali pretekla praznovanja: rožni venec v oktobru molili v Palčju in na Jurščah; pri celodnevnem češčenju je bila dopoldanska maša dobro obiskana, popoldne
malo manj - predlog za junijsko romanje
na Sveto Goro-obvezna udeležba birmancev in njihovih staršev. - Nekateri poudarki bodočih praznovanj: -Sv. Miklavž
6.12.; pripravlja se miklavževanje 7.12. v
cerkvi v Trnju ob 17. uri
-Božična devetdnevnica 16.-24.12. - povabljeni k sodelovanju otroci (in starši)
ob gradivu Salezijancev; Koledovanje na
Sv. Štefana 26.12. oz. po dogovoru;
Božična doba se zaključi z dekanijsko
božičnico 13.1.2019 v Postojni. –
Gospodarski svet: poročilo člana: na
Jurščah se zaključuje postavitev ogrevanja, v cerkvi v Trnju je potrebna sanacija
poda na koru na južni strani pod oknom. Karitas: Potekalo je zbiranje pridelkov in
hrane v skladišču v Pivki -letos zbranega
manj od običajne-ga. Predlog za naslednje leto, da se dan pred tem pošlje OB-

24. november
KRIZOGON OGLEJSKI
Mesto Oglej, od koder je bil Krizogon, je
bilo v rimskih časih med največjimi v velikanskem cesarstvu. Kasneje, v zgodnjem
srednjem veku, so od tam k nam prihajali
glasniki Kristusove blagovesti. Doga stoletja
so bili oglejski patriarhi ne le cerkveni predstojniki velikega dela sedanje Slovenije,
temveč tudi zemljiški gospodje. Spričo tega
tudi oglejski svetnik Krizogon pri nas ni bil
neznan. Njemu je posvečena župnijska cerkev v Hrušici, kraju na meji med Istro in Brkini. Po legendarnem poročilu o mučeništvu
svete Anastazije, mučenke iz Sirmija, je sv.
Krizogon opisan kot »zelo krščanski mož« iz
Ogleja, ki naj bi to mučenko poučeval v veri.
Dve leti je bil Božji služabnik Krizogon vikar,
potem so ga zaprli pri nekem Rufinu, ki ga
je Krizogon spreobrnil. Ko je prišel v mesto
Oglej cesar Dioklecijan, naj bi Krizogonu
ponudil visoko mesto prefekta in konzula, če
odpade od svoje vere. Tega ni želel niti slišati. Razkačeni cesar ga je ukazal kaznovati
z obglavljenjem. Njegovo telo so vrgli v jamo, pa ga je neki duhovnik našel in ga
spoštljivo pokopal v Ogleju.

VESTILO po vseh vaseh. Ostalo kot v
Zagorju.

SMEH JE POL ZDRAVJA

ŽELVICA – Želvica pleza na visoko drevo. Po
dolgih urah mučnega plezanja pripleza na vejo
in se požene v globino. Med padanjem na vso
moč krili s sprednjima nogama. Z glasnim treskom prileti na tla in omedli. Ko se zave, spet
začne počasi plezati na drevo, spet skoči in ponovno trdo trešči ob tla. Nič je ne ustavi, zato
poskuša znova in znova. Z veje jo žalostno opazujeta dva ptička. Čez čas se samička obrne k
samcu: “Veš, mislim, da je prišel čas, da najini
želvici poveva, da je posvojena!”
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

