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POJDITE SAMI ZASE V SAMOTEN KRAJ
IN SE MALO ODPOČIJTE
Velikokrat imamo občutek, da smo pregoreli, siti vsega,
najraje bi nekam pobegnili in se skrili. Utrujenost in naveličanost sta bolezni sodobne družbe. Zato ni malo pobegov
iz ustaljenih razmer, ki se nam zdijo neznosne, vendar se
velik del takih pobegov konča v bifeju, med pivskimi prijatelji, ali med prijateljicami v nakupovalnem centru. Takšno
obnašanje je podobno obližu, ki rano nekoliko varuje pred
okužbo, ne more pa je pozdraviti. Zdravilo ni podobno koTedaj jim je rekel:
zarcu pijače, ki te za nekaj časa omami, niti lepemu
»Pojdite sami zase v samoten
modnemu dodatku, ki zbudi pozornost, a notranje praznine
kraj in se malo odpočijte!«
ne ublaži. Kaj nam predlaga Jezus? Apostoli so se po naMnogo ljudi je namreč
pornem misijonskem potovanju vrnili k njemu in mu pripoprihajalo in odhajalo,
vedovali o svojih uspehih. Jezus jih je na hitro zaustavil in
tako
da še jesti niso utegnili.
jim rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odIn
odrinili so s čolnom
počijte!«
sami
zase v samoten kraj.
Samota. Mnoge ravno samota najbolj preganja. Večina
Mnogi
pa so jih videli,
pobegov je namreč povezana s begom pred samim seboj,
pred soočanje s svojo praznino, pred življenjem, ki nima ne
da odhajajo,
repa ne glave. Samota mnoge ubija, zato se zatečejo v bife
in so jih prepoznali.
ali v nakupovalno središče, da na tak način zapolnijo prosti
Iz vseh mest so skupaj
čas, ki ga ne znajo izkoristiti in jih zato preganja. To seve- peš hiteli tja in prišli pred njimi.
da ni nobena prava rešitev. Jezus je zato apostolom preKo se je Jezus izkrcal,
dlagal pobeg, ki jih bo pripeljal k njim samim, da bodo lahje
zagledal
veliko množico.
ko naredili pregled svojega stanja, videli pozitivne stvari in
Zasmilili
so se mu,
tudi zgrešena dejanja. Zakaj je Jezus apostole ustavil sredi
ker so bili kakor ovce,
pogovora, ko so se hvalili s svojimi uspehi? Da bi jih postaki nimajo pastirja, in jih je
vil na realna tla, ker so svoje uspehe sprejemali kot opojno
začel učiti mnogo stvari.
pijačo, ki te popelje v navidezni svet. Treba počakati, da se
čustva pomirijo in potem delati pluse in minuse, ki bodo
(Mr 6,31–34)
pokazali realno sliko dejanskega stanja.
Kaj nam torej Jezus predlaga? Da se zaustavimo, da počitnice ne vzamemo le kot priložnost za
kratek pobeg na dopust, ki bo le kratkotrajen obliž, potem bo pa rana spet skelela. Ne potrebuje počitka le telo, ampak veliko bolj še naša duša, ki je pogostokrat zanemarjana. Samota je namenjena
celostnemu pregledu stanja in dobro premišljeni odločitvi, kako bomo svoje stanje popravili in se vrnili z dopusta čili na svojem telesu, duši in duhu. Takšna samota ni beg, ampak lepa priložnost, da
se prepoznamo kot ljudje, ki so ustvarjeni po božji podobi in sličnosti. Zato se je ne bojmo, ampak jo
pogosto poiščimo in se spustimo v pogovor s samim seboj in z Bogom.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
16. NEDELJA
Juršče
MED LETOM
Trnje
- KRIŠTOFOVA Trnje
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Sv.Marija Magdalena

Zagorje

Ponedeljek

23.7. Palčje

Torek

24.7.

Sv.Brigita Švedska r. sozav. Evrope
Sv. Krištof, mučenec

Sreda

25.7.

Sv.Jakob Starejši, ap.

Četrtek

27.7.

Sv.Gorazd, Kliment…

Sobota

Zagorje

26.7. Juršče

Sv.Joahim in Ana

Petek

Klenik

10,30 Za vse župljane obeh župnij
20h Po namenu, Palčje 13, osmina
20h Po namenu, Klenik 47

7h V dober namen
19h Po namenu, Juršče 52, obletna

Zagorje

20h Molitvena ura za duhovne poklice

Zagorje

20h Po namenu, Drskovče 9

28.7. Zagorje

Sv. Viktor I. papež

17. NEDELJA
Trnje
MED LETOM Trnje
29.7.
Sv. Marta,ses.Lazarja

7,30 Po namenu, Juršče 51, 1. obletnica
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 55, osmina

Zagorje

19,30 Spoved
20h Po namenu, Zagorje 115
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Postojna, 30.dan

10,30 Za vse župljane obeh župnij

- NUJNI SESTANEK ŽGS Trnje bo jutri, 23.7. ob 21h v Mežnariji v Trnju. Prosim,
da se res vsi člani ŽGS zberemo na sestanku, ker se moramo posvetovati o nekaterih nujnih odločitvah.
- KRATEK SESTANEK MŽ Karitas Trnje in Zagorje bo v torek, 24.7. ob 21h v
župnišču v Zagorju. Prosimo vse članice, da se udeležite sestanka.
- KRIŠTOFOVA NEDELJA je danes. Zahvaljujemo se Bogu in priprošnji sv. Krištofa za vse srečno prevožene kilometre in se mu priporočamo tudi za naprej. Božjega varstva in priprošnje sv. Krištofa niso deležni samo vozniki - šoferji, ampak
vsi, ki se z njimi vozimo. Zato bomo takoj po mašnem blagoslovu blagoslovili tudi
vsa vozila, ki ste jih pripeljali sem s prošnjo, da bi vas Bog na priprošnjo sv. Krištofa obvaroval vseh nesreč.
Iz hvaležnosti za vse srečno prevožene kilometre pa bomo DAROVALI v poseben nabiralnik za misijonska vozila – za organizacijo MIVA, ki posreduje misijonarjem vozila, da so v pomoč njim in tistim, za katere se trudijo in delajo. Že vnaprej se v imenu misijonarjev, ki bodo deležni vašega daru, najtopleje zahvaljujem!
Ob blagoslovu boste prejeli kartonček z molitvijo za srečno vožnjo in nalepko
SOS, ki jo nalepite na zunanjo stran stekla.
Ob nabiralniku za MIVA si lahko preberete, komu in v kakšen namen so šli vaši
darovi preteklega leta.

MOJ DAR BOGA SLAVI, ZA VSE PREVOŽENE POTI – ŽE 31
LET!

- SREČANJE MOLITVENE ZVEZE ZA MISIJONE naše škofije bo prihodnjo nedeljo v Tolminu. Ob 15h bo molitev za misijone, ob 16h pa bo sv.maša, ki jo
bo ob somaševanju drugih duhovnikov daroval g. škof Metod Pirih, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za misijone. Po maši bo krajši pogovor z
aktualnimi misijonarji (s. Andreja Godnič iz Peruja …), pa tudi tistimi, ki so vsaj
nekaj let delovali v misijonih. Lepo vabljeni k udeležbi!

VOZNIKOVA MOLITEV
Gospod Jezus,
pridi in me spremljaj na vseh cestah.
Vsi v vozilu naj čutimo tvoje varstvo.
Uporabi me kot svetega Krištofa,
da te ponesem ljudem.
Vsak dan, Gospod,
bom preudarno vozil,
vsakemu rad pomagal,
vedno ohranjal mir,
prijaznost in vljudnost.

Pri tem računam na Tvojo milost.
Vem, da me imaš rad, Gospod Jezus.
Odvrni od mene vsako nevarnost.
Naj se veselim lepote narave,
ki mi jo podarja Stvarnik,
naj bom pozoren do ljudi in narave.
Ko sem vesel in ko sem žalosten,
mi stoj ob strani,
da bom vedno prispel do pravega cilja in nekoč tudi k tebi v nebesa.
Amen.

POČITEK OB PRAVEM ČASU
Zgodilo se je, da je mlad kaplan sredi belega
dne zadremal za volanom in se zaletel v obcestno drevo. Nezavestnega so ga izvlekli iz razbitega vozila. Čez nekaj dni je v bolnišnici umrl.
Tisti, ki so ga poznali, so vedeli povedati, da je
bil goreč dušni pastir in zelo cenjen. Malo je jedel, malo spal, veliko delal, molil in se pokoril.
Sredi noči je vstajal, zahajal v cerkev in tam molil rožni venec in križev pot. Ko so mu svetovali,
naj bo v teh rečeh bolj umirjen, je imel navado
reči: »Dokler smo na svetu, moramo moliti in delati. Počivali bomo v nebesih.«
Ni nam dana pravica soditi besed in dejanj tega duhovnika. Imel je svojo vest in po njej se je
ravnal. Po modrosti pa, ki nam jo Bog daje, takšno ravnanje posameznika ne more biti merilo,
ki bi veljalo za vse.
Škofje posvečujejo mlade duhovnike zato, da
bodo živi in zdravi po župnijah oznanjali evangelij in delili zakramente. Ker je to delo zahtevno,
potrebuje trdne, spočite in zadostno hranjene
Gospod, nisi nas pustil
kot ovce brez pastirja.
Nisi nas spustil lačnih in žejnih.

ljudi. Omenjeni kaplan je pri tridesetih letih »odšel v nebesa počivat«, toda za njim je ostalo v
škofiji eno duhovniško mesto izpraznjeno, ena
župnija je nezasedena, toliko in toliko vernikov
pa brez duhovnika.
Evangelij nam pripoveduje, kako je Jezus poslal apostole oznanjat Božje kraljestvo. Ko so se
vrnili, so polni vtisov pripovedovali, kaj vse so
doživeli. Jezus jih je poslušal, potem pa odvedel
v samoten kraj z naročilom, naj se odpočijejo.
To naročilo velja tudi danes za vsakogar, ki
pridno in zavzeto dela. Tudi za duhovnika, se
razume. Pravilneje je ponoči spati v postelji kot
podnevi dremati za volanom. Bolje je upoštevati
zakonitosti, ki jih je Stvarnik položil v našo naravo, kot tvegati, da nas bodo nezavestne vlekli iz
razbitega avtomobila.
Geslo, da je treba na zemlji moliti in delati, počivali bomo pa v nebesih, naj si vzamejo k srcu
tisti, ki počivajo tudi takrat, ko bi bilo treba delati!
Po: F. Cerar

Hraniš nas s svojo besedo
in evharističnim kruhom,
ki ju lahko tudi v teh

počitniških dneh prejemamo
po tvojih pastirjih – duhovnikih.
Prosimo te, varuj naše duhovnike

MI GREMO, GOSPOD …
Mi gremo, Gospod,
a večkrat ne vemo – kam.
Samo hitimo, Gospod.
Pogosto ne vemo – zakaj hitimo.
Vedno nekaj iščemo, Gospod.
Največkrat ne vemo – zakaj.
Pogosto delamo dolge korake
in naše življenje se odvija kot nit s koluta, meter za metrom,
korak za korakom …
Samo ti veš, kdaj bo konec.
Gospod, svetuj nam smer,
pokaži nam pot.
Ti veš, kaj je prav.
Obvaruj nas nepotrebnih ovinkov,
prizanesi nam s stranpotmi.
Opogumi nas, kadar smo nemočni.
Pomagaj nam na noge, kadar pademo.
Bodi na cilju ti, kadar dospemo.
Hermann Multhaupt

Vsemogočni in usmiljeni Bog naj
nas vodi po poti miru.
Njegov angel naj nas spremlja,
da bomo nepoškodovani in srečni
prišli domov.

in jih vodi po poti svetosti. Amen.
Povzeto po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B

24. julij
KRIŠTOF
Svetega Krištofa Cerkev časti kot mučenca. Njegovo ime Hristoforos v našem jeziku
pomeni Kristonosec. Že zgodaj so ga začeli
častiti tako na Vzhodu kot na Zahodu. V
dvanajstem stoletju je nastala legenda, da
se je Krištof po naročilu pobožnega puščavnika nastanil ob deroči reki in čez njo na
splavu prevažal in na ramah prenašal potnike. Nekoč ga je klicalo neko dete, naj ga
prenese. Velikan ga je vzel na ramena in
dete je postajalo vedno težje. Kot da bi nosil
ves svet! »Še več kot ves svet nosiš, Krištof,« se je oglasilo dete. »Nosiš tistega, ki je
ustvaril nebo in zemljo. Jaz sem Jezus Kristus. Zasadi svojo palico v zemljo in ozelenela bo. Po tem boš spoznal, da si res nosil
mene.« Povod za to legendo je njegovo ime
Krištof–Kristonosec. To legendo prikazujejo
svetnikove upodobitve. Legenda je dala tudi
pobudo, da so si sv. Krištofa izbrali za svojega zavetnika čolnarji in splavarji, nosači in
vozniki, pa tudi romarji in drugi popotniki. V
novejšem času je postal zavetnik avtomobilistov in v marsikaterem avtomobilu najdemo pritrjeno nalepko z njegovo podobo

SMEH JE POL ZDRAVJA

Sveti Krištof, prosi za nas!
Tviti papeža Frančiška
Družba, ki zanemarja otroke
in ostarele, si seka korenine
in tlakuje pot
v mračno prihodnost.
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»Lojze, počakaj. Samo da preverim,
če ima tehtnica garancijo,
nato pa lahko stopiš.«

