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Trnja in Zagorja
29. nedelja med letom – Misijonska 21.10.2018 Leto XVI., 40 (890)
SIN ČLOVEKOV JE PRIŠEL, DA BI ON STREGEL
IN DAL SVOJE ŽIVLJENJE V ODKUPNINO ZA MNOGE

Kako si mlada generacija predstavlja svoje življenje? Večina
hoče biti uspešna v svojem privatnem življenju in v širši družbi.
Vse mora biti usmerjeno k zadovoljevanju osnovnih potreb, kot
so lepa hiša ali stanovanje, dobri odnosi doma, v šoli ali v kolektivu, prijetno preživljanje prostega časa, skratka vse mora voditi
k čim večjemu zadovoljstvu in sreči. Vse naštete zadeve so povezane s spoštovanjem samega sebe in v skladu z deklaracijo o
osnovnih človekovih pravicah. Žal pa mnogi marsikaj od tega
pogrešajo. Kje so razlogi, da je toliko ljudi nesrečnih in živijo
Jezus jih je poklical k sebi
brez pravega smisla?
in jim rekel: »Veste, da tisti,
Mislim, da ne smemo kot glavni vzrok kriviti materialno revki veljajo za vladarje,
ščino, ki je opazimo vedno več. Večina se navadi živeti z manjgospodujejo nad narodi in da
šo plačo, srečni so tudi z bolj skromnim prevoznim sredstvom in
jim njihovi velikaši vladajo.
manj zapravljanja v času dopusta. Sreča namreč ni povezana z
Med vami pa naj ne bo tako,
materialnimi dobrinami, ampak bolj z občutkom, da si sprejet,
ampak kdor hoče postati
ljubljen in da so srečni tudi tvoji najbližji. Srečen si, ko lahko z
velik med vami, naj bo vaš
veseljem drugemu kaj daš, ko pokažeš svojo velikodušnost, ko strežnik, in kdor hoče biti prvi
za svoje dejanje nič ne zahtevaš. Ljubezen ni v imeti čim več,
med vami, naj bo vsem
ampak kako biti čim bolj velikodušen in dobrohoten.
služabnik. Saj tudi
Jezus je to razumel, zato je samega sebe postavil kot zgled.
Sin človekov ni prišel, da bi
Apostolom, ki so bili jezni nad bratoma Janezom in Jakobom,
mu stregli, ampak da bi streker sta želela imeti prvi dve mesti v nebeškem kraljestvu, je Jegel in dal svoje življenje
zus dejal: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad
v odkupnino za mnoge.«
narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo
(Mr 10,42–45)
tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik.«
Z Jezusovim razmišljanjem se danes večina ne strinja. Želimo biti pomembni, hočemo vladati in
gospodovati, zato služenje odklanjamo in ga imamo za zadevo, ki ni sodobna. Služabnike imamo za
manjvredne ljudi, za osebe brez hrbtenice, za ljudi, ki ne znajo poskrbeti zase. Ali je to res? Mar
mati in oče čutita, da sta manjvredna, ko skrbita za otroka in mu želita ustvariti najboljše pogoje za
njegov vsestranski razvoj! V resnici sta oče in mati za otroka res služabnika, vendar se zavedata,
da v ozadju ni neka poniževalna vloga, ampak iskrena ljubezen. Nekoga moraš imeti rad, za nekoga moraš živeti, nekomu moraš nekaj pomeniti. To pa ne dosežeš le s tem, da zagovarjaš svoje
pravice, ampak da si se sposoben razdajati in izgorevati za drugega. Zato lahko Jezusov stavek v
bolj sodobnem jeziku zapišemo takole: »Sin človekov je prišel, da bi ljubil in vsem, ki so razdeljeni v
sebi, prinašal mir.«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
29. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
- MISIJONSKA Trnje
21.10.
Sv. Uršula, dev.muč.

7,30 Po namenu, Juršče 84, dar. Tončka
8,30 Rožni venec za misijone
9h V čast Sv.Duhu za pravilne odločitve, Pivka
Po namenu, Pivka

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

Ponedeljek 22.10. Palčje

19h Po namenu, Palčje 62, Australija, zadušna
- Rožni venec
19h Po namenu, Klenik 84
Torek
23.10. Klenik
Sv.Janez Kapistran
Po namenu, Klenik 75, obletna – Rožni venec
Sreda
24.10. Zagorje 7h Po namenu, Bologna
Sv. Janez Pavel II, pp.

Sv.Anton M. Claret,šk.

Četrtek

25.10. Juršče

Sv. Krizant in Darija

Petek

26.10.

Sv.Lucijan in Marcijan

Sobota

19h Rožni venec

27.10.

Sv. Sabina Avilska, m.

17,30 Po namenu, Juršče 58, dar. Tončka - Rožni venec

Zagorje 19h Rožni venec za duhovne poklice
Zagorje 19h Po namenu, Zagorje 94 – Rožni venec
Zagorje

18,30 Spoved
19h Po namenu, Zagorje 62,obl.-Rož.v.

MENJAVA URE: kazalce pomaknemo za eno uro nazaj!
30. NEDELJA
Trnje
8,30 Rožni venec
MED LETOM Trnje
9h Po namenu 2/b, dar. soproga, 1. obletnica
- ŽEGNANJSKA
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
28.10.
Simon in Juda Tadej

Zagorje 15h Rožni venec

- DANAŠNJA MILOŠČINA je za misijone. Bog povrni za vaš dar! Molitev rožnega
venca za misijone bo danes v Zagorju ob 15h, v Trnju pa je bila molitev že pred
mašo. Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje 2018 pa bo danes popoldne
v novomeški škofiji v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem na Dolenjskem: ob 15h molitvena ura za misijone in misijonske poklice in ob 16h slovesno bogoslužje pod vodstvom novomeškega škofa ordinarija msgr. Andreja Glavana; po maši bo pričevanje misijonarja z Madagaskarja g. Toneta Kerina, CM.
Kdor more, je lepo vabljen, da se te slovesnosti udeleži.
- VEROUK je ta teden reden za vse skupine.
- SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV bo v petek 26.10. ob 17,30 v župnišču v
Zagorju. Lepo vabljeni!
- PRIHODNJO NEDELJO ob 3h ponoči premaknemo urine kazalce nazaj na 2h
in preidemo na zimski ali sončni čas.
- JESENSKO DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE bo prihodnjo nedeljo. Odhod avtobusa bo iz Palčja ob 13h. Potem pobira še v Zagorju, Drskovčah, Parjah
in Kleniku. – Kdor se še želi pridružiti, naj se prijavi do srede, 24.10.
- MISIJONSKE SPODBUDE: Dragi verniki, za letošnjo misijonsko nedeljo smo bili pri sveti maši, pri kateri smo bili na poseben način povezani s svetovno družino
kristjanov, naših bratov in sester, Jezusovih učencev, zedinjenih v vesoljnem

občestvu Cerkve. Po svojih možnostih smo prispevali vsak svoj dar. V imenu misijonarjev hvala za vsak cent!
Nekateri, ki vam prinašajo ta Župnijska oznanila ali jih berete na spletu, se niste
mogli udeležiti sv. maše v cerkvi zaradi bolezni, starosti ali drugih zadržkov, pa bi
radi kljub temu sodelovali pri misijonskem poslanstvu Cerkve. To lahko storite s
svojo molitvijo, darovanim trpljenjem in tudi s konkretnim darom. Svoj dar lahko
oddate tudi v prihodnjih dneh v župnišču ali pošljete v misijonsko pisarno. (v cerkvi so še zgibanke, v katerih je tudi nakaznica, s katero lahko uresničite svoj namen.) Bog naj vam povrne stotero za vsak dar!
Seveda to ni vse, kar lahko storimo za misijone, za širjenje Jezusove Vesele
novice. Pridružimo se lahko kateri izmed misijonskih pobud, kot so: redna pomoč
enemu izmed slovenskih misijonarjev ali misijonark, botrstvo – pomoč pri šolanju
otrok na misijonih, članstvo v Misijonski molitveni zvezi, redna pomoč za hrano
lačnim otrokom, spodbujanje naših otrok k adventni akciji Otroci za otroke ali Trikraljevski akciji, naročnina na Misijonska obzorja in podobno, za kar se trudijo v
Misijonskem središču. Papež Frančišek pa nas vse v svoji poslanici spodbuja, da
s svojim lepim krščanskim življenjem zavzamemo misijonsko držo v naših običajnih, vsakdanjih okoljih, zlasti med ljudmi, ki so brez vere v Kristusa ali so se od
njega oddaljili. Tako bomo izkusili vso lepoto in polnost svoje vere, ki se v nas
krepi, ko jo posredujemo naprej.
Naj nas pri tem, na priprošnjo svetniških misijonarjev in misijonark, spremlja
Božji blagoslov.

SLUŽITI VSEM, BREZ IZJEME
Če hočemo pravilno razumeti evangelij, je
nujno, da dogodkov in izjav ne gledamo
posamično, temveč v njihovi povezanosti
med seboj, iz česar lahko razberemo njihov smisel in njihovo težo. Jezus učencem
ničesar ne zapove kar tako. Temelj njegovih besed je njegovo življenje in delovanje. Njegove besede govorijo o tem, kaj
prinaša hoja za njim v življenje tistih, ki
želijo živeti skupaj z njim. Če se kdo torej
odloči za življenje z Jezusom, to zadeva
vse dimenzije njegove življenja, ali pa ni
povezan z njim.
Evangelij nam pripoveduje, da so se učenci začeli izrazito zanimati za osebno veljavo in položaj. Jezus jih ob tem opozori, da
so dolžni služiti. V stremljenju po veljavi
in imenu učenci začnejo pretirano iskati
sami sebe. Jezus v osnovi ne odklanja ambicioznosti. Ne želi imeti togih, ohromelih
učencev, učencev brez življenjske energi-

je. Vendar določi, kaj je pravi cilj življenjskega naprezanja; takšnega cilja si izven
njegove skupnosti pač ni mogoče zamisliti. Med »biti prvi« in »biti zadnji in vsem
služabnik« obstaja neločljiva vez. Pri tem
gre za veličino kot tako. Služenje je edino
merilo za resnično veljavo in veličino.
Nobeno drugo delovanje, na katerem koli
področju, ne more pripeljati do večje
osebne veljave.
Te Jezusove besede so pravo nasprotje tega, kar si želijo slišati učenci. Kažejo, da
se bodo učenci ravno na tem področju morali nečemu odpovedati. S tem ko Jezus
kot pogoj za »biti prvi« postavlja »biti
zadnji«, je očitno, da od učencev zahteva
popolno spreobrnjenje. Učenci bi radi takoj postali prvi. Prvi pa lahko postane samo, kdor najprej postane zadnji in vsem
služabnik. In na tak način lahko služi samo, kdor drugemu iz srce želi dobro, kdor

je s srcem pri stvari in za drugega stori vse,
kar je v njegovi moči. In ker smo tudi mi Jezusovi učenci, smo dolžni vsem služiti na
tak način. Služili naj bi vsem, ki jih srečamo, vsem, ki potrebujejo pomoč. Ne gre, da
bi tako služili le tistim, ki so nam všeč. Vsi,
ki jih srečamo, imajo pravico, da jim služimo iz srca.
Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo

Gospod, popelji nas
Gospod Jezus Kristus, popelji nas na
pot evangelija in oživi misijonarske
poklice v tvoji Cerkvi po vsem svetu.
Opogumi nas v hoji za teboj, da bomo
prepričljivi prinašalci tvojega veselega
oznanila v naše župnijske skupnosti in
na vse konce sveta.
Daj nam moč, da bomo z veseljem
pomagali revnim, trpečim, nesrečnim,
zapuščenim in preganjanim.
Z zgledom svoje vere naj prinesemo
dvomljivcem polnost življenja.
Prižgi v naših srcih svetlo luč ljubezni,
da bomo prepričljivo znamenje misijonske prenove za naše župnije in
skupnosti.
Sveti Duh, ti nas vodi k novemu misijonskemu razcvetu Cerkve.
Molitev s Filipinov

Vsi bi morali biti misijonarji v kraju in okolju, kjer živimo. Drug drugemu smo potrebni, potrebujemo pomoč, drug od drugega se učimo, delamo in živimo za druge. Zato smo na svetu. Naše poslanstvo
in dobra dela so misijonarstvo. Jezus sam
naroča: »Pojdite in učite vse narode.«
Vsak lahko nekaj stori v svojem okolju za
rast vere, ki človeka bogati, osrečuje in
osvobaja.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah –
leto B
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/

27. oktober
VINCENC in SABINA
Po zelo starem izročilu, ki se je ohranilo
med krščanskim prebivalstvom osrednjega dela Španije, so okoli leta 305 prišli v
Avilo iz mesteca Ebura južno od nje trije
kristjani, ki jim je uspelo uiti preganjavcem. To so bili Vincenc in njegovi sestri
Sabina in Kristeta. Kristjanom v Avili so
pripovedovali, kaj se jim je bilo zgodilo.
Kot mnogi kristjani tudi Vincenc ni hotel
žrtvovati malikom in po božje častiti vladarja. Zato so ga vrgli v ječo. Toda njegova plemenita osebnost je napravila tako
silen vtis na stražarje, da so se mnogi od
njih spreobrnili h krščanstvu. Vincencovima sestrama Sabini in Kristeti so pomagali, da sta brata rešili iz ječe. Vsi skupaj
so pobegnili v Avilo. Toda preganjalci so
prišli za njimi, jih prijeli in okrutno mučili:
bičali so jih, jih obglavili in njihova trupla
razčetverili, potem pa jih vrgli v divjino
zunaj mesta, da bi jih požrle zveri. To se
je zgodilo 27. oktobra leta 306.

Tviti papeža Frančiška
Naj v naši družbi, razdejani
od nesoglasij in konfliktov
»izbruhne« mir!

SMEH JE POL ZDRAVJA

KRAVA – Učiteljica v šoli naroči: »Učenci, narišite poljubno sliko in mi jo oddajte
na koncu pouka!« Ob koncu pouka vsi
oddajo risbe, le Janezek odda prazen list
papirja. Učiteljica ga začudeno vpraša:
»Kaj pa si ti narisal Janezek?« – Janezek
urno odgovori: »Ja travo in kravo.« – »In
kje ti tu vidiš travo?« ga vpraša učiteljica.
– »Krava jo je pojedla.« – »In kje je potem krava?« ga dalje vpraša učiteljica. –
»Ja, krava je pa šla, ker ni bilo trave.«
odgovori Janezek.

