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MARTA, SKRBI IN VZNEMIRJA TE VELIKO STVARI,
A LE ENO JE POTREBNO

Kdor ima za seboj šestdeset in več let, lahko reče, da se
je naše življenje zelo spremenilo. Ko sem kot študent delal
pri založbi, smo običajno eno knjigo tehnično pripravljali tri
tedne, danes pa jo je treba pripraviti v treh dneh. Sanjali
smo o prenosnem telefonu, ki je bil v tistih časih prava redkost in velik, da si potreboval torbo, kamor si ga spravil, danes pa jih zamenjujemo kot po tekočem traku in tako majhni
so, da jih večkrat kam založimo, ali celo izgubimo. Postali
smo zelo moderni, naše želje se izpolnjujejo s pritiskom na
Tisti čas je Jezus
tipko in večino stvari imamo na dosegu roke. Ali smo zato
prišel v neko vas in žena
tudi bolj srečni? Mislim, da ne, ravno obratno, vedno bolj
z imenom Marta
smo nesrečni. Kaj se z nami dogaja? Odgovor nam ponuja
Jezus, ki je Marti dejal: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te
ga je sprejela v svojo hišo.
veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši
Imela je sestro,
del, ki ji ne bo odvzet.« Kaj je delala Marija? Sedela je pri
ki ji je bilo ime Marija.
Jezusovih nogah, ga gledala in poslušala. Kaj je imel Jezus
Ta je sedla
v mislih, da je blagroval Marijo?
h Gospodovim nogam in
Jezus je dobro poznal človeka, v mislih je imel vsakega od
poslušala njegovo besedo,
nas in zato tudi nam priporoča, da si jasno postavimo načela,
Marta pa je imela
kako bomo živeli. Vsako stvar je treba narediti ob svojem času
s postrežbo veliko dela.
in ne preveč pozornosti posvečati le eni dejavnosti. Kako
Pristopila je in rekla:
imamo razporejen čas? Dan imamo razdeljen približno takole:
»Gospod, ti ni mar, da me je je čas za jutranjo pripravo na vrtec, šolo, službo in zajtrk, potem sledi čas, ki ga preživimo z rednim vsakdanjim poklicnim
sestra pustila sámo streči?
delom, nato čas, ki ga posvetimo nakupom, vračanje domov,
Reci ji vendar,
pozno kosilo, čas za delo v hiši in okrog nje, čas za razvedrilo,
naj mi pomaga!«
čas za pripravo stvari za naslednji dan in čas za spanje. Ali še
(Lk 10,38–40)
kaj manjka? Ja, manjka še »Marijin čas«, ali čas za svoje duhovno počutje, za pregled življenja, za spraševanje o tem, ali smo s tem, kar delamo in živimo, zadovolji. To je čas za molitev in za Boga. To je Jezus pogrešal pri Marti: ni imela čas zanj, preveč jo je
skrbelo, kako se bo izkazala kot dobra gostiteljica, a pozabila je, da si je treba vzeti čas za gosta, mu
prisluhniti in ga počastiti na tak način, da mu zastavljamo vprašanja in ga sprašujemo za nasvete, kako
bomo dosegli glavni cilj, srečno večnost. Vsak opravek zahteva svoj čas, vendar se ne smemo osredotočati le na svoje telo in trenutne želje. Nismo samo telo, ampak tudi duh in duša. Treba je poskrbeti za
vsestranski razvoj in najbolje je, če si znamo čas razdeliti na tri tretjine: ena tretjina za to, kar bomo
jedli, pili in kako se bomo oblačili; druga tretjina za to, s kom se bomo družili, kakšno literaturo bomo
jemali v roke in kaj bo naša najvišja vrednota; tretjo tretjino pa je treba nameniti naši duši, ki hrepeni po
Bogu in išče prijateljstvo z njim.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
16. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Nevenka Smrdel, Trnje 39, obletna
MED LETOM
+Marija Smrdel, Trnje 23
21.7.
Sv. Danijel, prerok Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
S.Marjeta 17,30 +i Mihatovi, Palčje 43, obletna
Ponedeljek 22.7.
Palčje
20h +Janez in Agata Lipec, Palčje 26
Sv. Marija Magdalena

Torek

23.7.

Sv. Brigita Švedska

Sreda

24.7.

Sv. Krištof, mučenec

Četrtek

26.7.

Sv.Joahim in Ana

Sobota

Zagorje

25.7. Juršče

Sv.Jakob Starejši, ap.

Petek

Klenik

27.7.

Sv.Gorazd, Kliment…

7h +Franc, Marija in vsi +i Kruh, Zagorje 57, oblet.
19h +Anton Ludvik, Juršče 35, 30. dan

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje 20h +i Vadnjal, Zagorje 72, obletna
Zagorje

17. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
28.7. Trnje
Sv. Viktor I., papež,

20h +Janko Černač, Klenik 61/a, obletna
+Anica Žele, Klenik 53

19,30 Spoved
20h +Lovrenc Česnik, Drskovče 9
7,30 +Antonija Šajn, Juršče 51, obletna (2.)
8,30 Češčenje SRT in molitev za misijonarje
9h +Marta Rebec, Trnje 5, 30.dan

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Molitev za misijone

- BLAGOSLOV VOZIL: Takoj po teh oznanilih bo blagoslov vozil s prošnjo k sv.
Krištofu za srečno vožnjo.
V ZAHVALO BOGU za vse srečno prevožene kilometre pa po organizaciji MIVA
darujmo za nova misijonska vozila. Naj se naša kolesa vrtijo za srečo tudi drugim
ljudem v misijonskih deželah, kjer so pogoji za življenje neprimerno težji kot pri
nas. Misijonarji v teh krajih dobesedno rešujejo življenja, ko s temi vozili vozijo v
bolnišnico bolne ljudi, ki bi brez te pomoči umrli. Veliko krat pripeljejo hrano, ki jo
potrebujejo za preživetje. Prav v četrtek sem govoril z misijonarjem Janezom Krmeljem na Madagaskarju, ki mi je povedal, da že dolgo dežuje, kar ni običajno za
ta čas. In posledica bo, da bodo ljudje ostali brez pridelka riža, ki je zanje osnovna hrana. Torej se jim obeta lakota… Zato, če zmoremo, darujmo en cent za vsak
srečno prevožen kilometer, ali vsaj desetinko centa. Saj znamo računati, koliko je
to…
- POMEMBNI SVETNIKI godujejo ta teden: jutri sv. Marija Magdalena, spokornica, ki se ji je prvi prikazal vstali Jezus; v torek sv. Brigita Švedska, redovnica,
ki je sozavetnica Evrope; v sredo sv. Krištof, mučenec, zavetnik popotnikov in
različnih voznikov in šoferjev; v četrtek sv. Jakob Starejši, apostol, ki je prvi od
apostolov daroval življenje za Kristusa. - Marsikateri romar se odpravi na dolgo
peš romanje k njegovim relikvijam v Kompostelo v Španijo. V petek godujeta sv.
Joahim in Ana, starša Device Marije. - Zlasti sv. Ani se rade priporočajo krščanske matere. V soboto godujejo sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci slovanskih
apostolov Cirila in Metoda. Vzemimo si čas in pridimo k sv.maši ter se priporočimo tem svetnikom v različnih potrebah krščanskega življenja!

- SREČANJE MISIJONSKE MOLITVENE ZVEZE bo prihodnjo nedeljo, za našo
škofijo v Črnem vrhu nad Idrijo. Ob 15h bo molitvena ura za misijone in ob 16h
sv. maša s somaševanjem. Kdor more, je lepo povabljen, da se udeleži tega misijonskega srečanja. Če ne more v Črni vrh, pa doma molitvene ure za misijone.

SEDI IN PRISLUHNI
V današnjem evangelijskem odlomku beremo takole: »Gospod, ti ni mar,
da me sestra pušča samo streči? Reci ji
vendar, naj mi pomaga!« (Lk 10,40).
Zanimivo je, da je za Marto od vsega
začetka jasno, kdo ima prav in kdo ne.
Kdor veliko dela, ima zmeraj prav.
Njena sestra, ki si preprosto drzne sedeti pri Jezusovih nogah in poslušati njegove besede, naj bi končno enkrat naredila nekaj koristnega. Toda Jezus da
prav sestri: »Izvolila si je najboljši del,
ki ji ga nihče ne bo vzel.«
Marta in Marija sta dve strani v nas.
Marija brez Marte bi bila zgolj pobožno
kroženje okrog samega sebe, bi bila duhovni narcisizem. Marta brez Marije pa
bi kmalu postala aktivizem, »vidno dokazovanje« z delom, s pomagajočo ljubeznijo do bližnjega, ki pa pogosto gre
mimo potreb drugih. Tudi v nas je Marta najbrž bolje razvita. Ima boljše
argumente. Tudi v nas je močnejši glas,
da je treba narediti nekaj, na kar bomo
lahko pokazali, iz česar bo nekaj nastalo.
Če si drznemo kot Marija preprosto

iti v tišino in sedeti pred Gospodom, da
bi prisluhnili temu, kar nam želi povedati, v naši notranjosti takoj zadoni
Martin glas: »Naredi končno nekaj pravega. Toliko dela je. Kako lahko kar
sedeš in tratiš svoj čas za molitev in
meditacijo!« V tem primeru se mora Jezus tudi v nas zavzeti za Marijo. Marija
pusti Jezusa do besede. Zaupa mu, da
ima povedati nekaj novega in pomembnega. Poznam veliko dobrih kristjanov,
ki ne delajo le veliko, marveč skušajo
sebi in drugim tudi v svoji pobožnosti
kar naprej kaj pokazati. Molijo mnoge
molitve, tudi na verskem področju
opravljajo svoje delo, a Jezusu sploh ne
dajo priložnosti, da bi prišel do besede.
Saj vendar že naredijo vse, kar Jezus
želi. Zanje šteje le to, da lahko opravijo
kar največ molitev ali pobožnih dejanj,
da bi se nato mogli ponosno ozreti nazaj. A to ni prava pot.
Opustimo Marto – pridružimo se
kdaj tudi Mariji. Sedimo k Jezusovim
nogam.
Po: Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan

Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne
bo odvzet.«
Lk 10, 41–42
Jezus, res si te ne znam predstavljati v vlogi nekoga, ki sprejme
povabilo na kosilo, potem pa ni hvaležen tistemu, ki mu je kosilo
pripravil.
Gre za to, da ti ne maraš pretiravanj. In Marta pretirava: to ni več
samo gostoljubje, pač pa želja, da bi se pred teboj izkazala.
Zagotovo se je tudi Marija ukvarjala s pripravami. Drugače bi jo

spomnil: »Ne kdor mi pravi: Gospod, Gospod
...« (prim. Matejev evangelij 7,21), kajti Očetova
volja je, da se gostu izkazuje spoštovanje. Toda
ona ve, da gospodinjska opravila ne zadoščajo.
Jezus, kako bi nam bilo všeč, da bi se lahko
pridružili ali Marti ali Mariji. Vidiš? Mi smo mojstri v pretiravanju.
Poznam ženske, ki porabijo ves dan za pospravljanje hiše. In druge, ki jo puščajo umazano, da lahko gredo k vsem možnim mašam.
Kristjani, ki hitijo ves dan, tako da ne vedo več,
komu na čast sploh hitijo. In drugi, ki ne vidijo
»napol mrtvega« brata sredi ceste, ker se jim
mudi v tempelj (prim. Lukov evangelij 10,30).
Jezus, torej, Marta ali Marija?
Ti: »Marta in Marija!«
Po: T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj

Vsakdo med nami bržkone nosi v sebi
Marto in Marijo. A ker ima tudi pri nas
običajno glavno besedo Marta, moramo
večkrat zavestno dati prostor tudi Mariji. Jezus se mora tudi v nas zavzeti za
Marijo, da bi si zares privoščili to, da
preprosto sedimo in v molitvi poslušamo, kaj nam želi povedati On. Naj bo
to v teh počitniških dneh izziv za vse
nas.
Anselm Grün

Naš svet ne propada zaradi pomanjkanja
razuma, vedenja in znanja, ampak zaradi
pomankanja ljubezni. Ljubezen daje prednost stvarem, ki niso več v modi: obvladati
samega sebe, ne popuščati lakomnosti,
premagovati sebičnost. Skupinski egoizem,
ki pomaga samo sebi enakim, še ni ljubezen. Ljubezen pomeni ljubiti ljudi, ne abstraktnega človeštva, ampak konkretnega
človeka v neposredni bližini. Ljubiti pomeni stopiti iz lastnega jaza in živeti za druge.
V vsakem smehljaju,
v vsaki dobri besedi,
v vsaki prijazni kretnji,
v vsakem dejanju pomoči
je skrit košček raja.

27. julij
KLIMENT OHRIDSKI
Bil je učenec sv. Cirila in Metoda. Rodil se
je med letoma 830 in 840, najbrž v slovanskem delu grške pokrajine Makedonije. V
duhovnika je bil posvečen v Rimu, potem pa
je z Metodom šel na Moravsko. Po Metodovi
smrti je bil med voditelji slovanskih duhovnikov. Ko so bili izgnani iz Moravske, je skupaj
z Naumom, Angelarjem in drugimi prišel v
Bolgarijo, kjer ga je kralj Boris postavil za učitelja. Dal mu je je tudi bogate darove, da je
Kliment lahko sezidal samostan in cerkev v
Ohridu. Tam je s sodelavci ustanovil šolo, iz
katere je izšlo okoli 3500 učencev, usposobljenih za cerkvene službe. V tej šoli so uporabljali glagolico; v severovzhodni Bolgariji pa
je škof Konstantin leta 893 namesto nje uvedel lažjo pisavo, ki po sv. Cirilu nosi ime cirilica, in ta je kasneje tudi povsod izrinila glagolico. Kliment je tudi plodovito književno deloval. Napisal je lepe in lahke cerkvene govore,
pisal je življenjepise cerkvenih očetov in zložil
več pesmi. Na stara leta se je umaknil v samostan ob Ohridskem jezeru, kjer je 27. julija
916 umrl.

v vsakem dejanju pomoči
je skrit košček raja.
V vsakem srcu,
ki postane rešilni pristan za nesrečneža,
v vsakem domu s kruhom in vinom
in človeško toplino je skrit košček raja.
Bog je položil v tvoje roke ljubezen
kot ključ, ki odpira nebesa.
Phil Bosmans, Sončni žarki ljubezni

SMEH JE POL ZDRAVJA
CEPLJENJE – »Proti čemu pa si
bil danes cepljen?« vpraša stric
malega Luka. – »Proti svoji volji.«
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