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KAJ PRAVIJO LJUDJE, KDO SEM?

V današnji družbi ne preživiš brez svetovalcev, vodnikov, različnih terapevtov, duhovnih voditeljev. Še bi lahko
naštevali različne trenerje, ki dnevno ponujajo svoje usluge in nam zagotavljajo: »Pridite k nam. Naši serviserji bodo odstranili sleherno napako in spet boste srečni!« Zakaj
je danes takšno povpraševanje po različnih zdravilcih?
Znašli smo se v slepi ulici, iz katere ne vidimo izhoda. Življenje je postalo preveč komplicirano, mi pa nismo dobro
pripravljeni na sodobne izzive. Zato iščemo osebe, ki naj
Vsem pa je rekel:
nam pomagajo narediti naslednji korak. Sodobnik ima
namreč slabo hrbtenico, je brez samospoštovanja in nima »Če hoče kdo iti za menoj,
naj se odpove sebi
zaupanja vase.
Ali je imel tudi Jezus premalo zaupanja vase, ker je in vzame vsak dan svoj križ
učencem zastavil vprašanje: »Kaj pravijo ljudje, kdo
ter hodi za menoj.
sem?« Lahko bi odgovorili pritrdilno, kajti vsakdo išče odKdor namreč hoče
zive na svoje besede in dejanja, ker so drugi naše zrcalo.
svoje življenje rešiti,
Eni so zadovoljni s podobo, ki jo zrcalijo, večina pa meni,
ga bo izgúbil;
da je zrcalo pokvarjeno, ker nas naredi nerazpoznavne.
kdor pa izgubí
Za Jezusa lahko rečemo, da je imel dobro samopodobo, svoje življenje zaradi mene,
bil je realist, ker ni bil samo človek, ampak tudi Bog.
ga bo rešil.«
Učence je samo izzval, da bi začeli kritično razmišljati in
(Lk 9,23–24)
se otresti nerealne podobe o sebi, o svetu in o Bogu.
Kaj se nam dogaja, da smo tako odvisni od mnenja, ki ga imajo o nas naši sošolci, sorodniki,
sodelavci v kolektivu, sosedje. Ali res nimamo dovolj vere vase in ne vemo, kdo smo? Ni slabo,
da smo pozorno na to, kaj ljudje govorijo o nas. Drugi so res naše zrcalo, zato je dobro, da njihova mnenja upoštevamo. Vendar se moramo zavedati, da mnenja, ki jih slišimo, še niso naša
realna podoba in še manj stališča, ki jih je treba privzeti in se jih držati. Vsakdo mora namreč
vse, kar vidi, ponotranjiti in si ustvariti osebno gledanje, ki bo v skladu z vsem, kar je prejel in
kar osmišlja njegovo življenje.
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« je Jezus vprašal svoje najbližje, tiste, ki bi ga morali najbolje poznati. Ni želel slišati lepega stavka, s katerim se drugemu prikupiš, temveč je hotel vedeti
osebno mnenje. »Ti si Božji Maziljenec, ti si Odrešenik!« je pogumno rekel Peter. Tako ga je
opredelil apostol, ki bo čez nekaj tednov pred nepoznano žensko trdil, da Jezusa sploh ne pozna. Jezusa je ta odgovor presenetil, ker to ni bilo Petrovo osebno prepričanje, zato je apostol
Matej zapisal Jezusovo pripombo na Petrove besede: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti
nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih!« Jezusa dojamemo v polnosti le s
svojo vero, ki je Božji dar.
župnik Branko Balažic, SDB
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- PROCESIJA sv. REŠNJEGA TELESA bo takoj po teh oznanilih. Potrudimo se,
da bomo lepo in z živo vero v Jezusovo navzočnost sodelovali z molitvijo, petjem
in poslušanjem Božje besede.
- TA OZNANILA SO ZA DVA TEDNA!
- SPRIČEVALA v Zagorju boste veroučenci prejeli po maši in procesiji.
- KVATRNA MILOŠČINA je danes namesto prejšnjo nedeljo. Bog povrni!
- POGREB +Antona Ludvik z Juršč, bo jutri ob 17h.
- DAN DRŽAVNOSTI bomo praznovali v torek, 25.6. Zahvalili se bomo Bogu, da
imamo samostojno državo. Pa tudi molimo zanjo, da bi v njej vladala pravičnost,
medsebojno razumevanje in mir.
- SLOVESNI PRAZNIK sv. apostolov PETRA in PAVLA je v soboto, 29.6. Sv.
maše glej zgoraj! – Letos ne bomo imeli nobenega novomašnika. Pred 50-timi leti
je bilo na ta dan posvečenih 10 naših novomašnikov. Od teh jih je 5 dočakalo
zlato mašo. To so gospodje: Slavko Hrast, Bogdan Berce, Vid Premrl, Adolf Šavelj in Franc Raspor. G. Vid Premrl obhaja danes zlato mašo v Hrenovicah, v soboto, 29.6. ob 16h pa jo bo imel g. Slavko Hrast v Pivki. Molimo zanje, da bi jih

Bog ohranil čim bolj čile in zdrave še več let, da bi prinašali Božji blagoslov v naše
župnije.
- Ta teden bom tri dni zdoma. Prihodnjo nedeljo popoldne pa grem na duhovne
vaje. Vrnem se v četrtek V nujnih primerih se obrnite v Pivko (GSM 041/ 906 242)
ali Knežak (GSM 041/338 915).
- NOVA OKNA NA ŽUPNIJSKI CERKVI V TRNJU so postavljena. HVALA in
BOG POVRNI VSEM, ki ste kakor koli pomagali pri pripravi ali pospravi cerkve za
to delo! Še posebej zahvala mežnarju Stanetu, ki je bil ves čas zraven!
- PRVI PETEK IN SOBOTA v mesecu bo drugi teden. Lepo vabljeni k zadostilnemu sv. obhajilu. Prvo soboto bomo v Zagorju obhajali na fatimski način, kakor
nas vabi Marija sama. Zato lepo vabljeni!!!
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal na prvi petek dopoldne. Sporočite, če še
kdo želi, da ga obiščem z Jezusom.
- 112. OBLETNICA POSVETITVE TRNJSKE CERKVE bo letos na nedeljo, 7.7.
- SLOVENCEV po svetu se bomo spomnili v nedeljo, 7.7.
- RELIKVIJE bl. A. M. SLOMŠKA smo pripeljali v torek. To so drobci njegovih
kosti. Do prenosa v svetišče na Sv. Trojici, bodo v trnjski župnijski cerkvi, kjer jih
lahko obiščemo in se jim poklonimo ter se priporočimo bl. A.M. Slomšku v svojih
stiskah in potrebah.
- ORATORIJ V ŠMIHELU bo od 22.8. do 25.8.2019: Kdor se ga želi udeležiti, si
lahko vzame prijavnico na mizici za tisk in se čim prej prijavi, ker je število udeležencev iz naših dveh župnij omejeno na 20 otrok.

IN KDO JE ZATE JEZUS KRISTUS?
Mnogi ne vedo, da so bila o Jezusu povedana že vsa mnenja, od najglobljih do povprečnih, in vsi ugovori proti njemu že neštetokrat zavrnjeni. Vsaka beseda Nove zaveze
je bila že tisočkrat prerešetana in precejana.
Med besedili vseh časov in krajev so ravno
svetopisemsko besedilo preučevali zdaleč
največ in z neprimerljivo zagrizenostjo.
Že pri Jezusovih judovskih sodobnikih in
rojakih so se mnenja o njem silno razhajala.
Za ene je bil in je Božji Sin, Maziljenec,
Odrešenik, za druge pa navaden človek,
samozvanec, slepar, prevratnik, hujskač,
sanjač ali celo obsedenec. Po dvajsetih stoletjih se je pahljača mnenj samo še razširila:
islam ga ima za preroka, judovstvo za rabija
(učitelja), neverujoči kvečjemu za humanista in učitelja morale, razne sekte in new
age za enega od poslancev iz onstranstva,
enega izmed mnogih.
Zanimivo je, da je že Jezus svojim najožjim spremljevalcem postavil to izzivalno
vprašanje: »Kaj pravijo množice, kdo sem?

In kaj vi pravite?« Izkazalo sej, da so prevladovali povsem zgrešeni pojmi o njem.
Toda nekdo je vedel za pravi odgovor –
apostol Peter: »Ti si Mesija, Božji Maziljenec.« A do tega spoznanja se ni sam dokopal. Bilo mu je dano od zgoraj.
Kje naj danes v zmešnjavi mnenj o tem
skrivnostnem človeku najdemo pravi, trezen, utemeljen odgovor? Vsakih nekaj let se
pojavi nova teorija in za njo druga in tretja
in … Katoličani in mnogi drugi kristjani verujemo, da tisti Peter, ki je nekoč edini vedel za pravi odgovor, še veno živi naprej v
Cerkvi skozi zgodovino.
Italijanski spreobrnjenec Vittorio Messori,
pisec še ene uspešnice o Jezusu, je zapisal:
»Knjiga je ponavadi monolog, piščev samogovor. Evangelij pa je razgovor, ki se ne
končna nikoli. Kaj pa vi pravite, kdo sem?
Tako še vedno vprašuje in bo vedno spraševala skrivnostna glavna oseba evangelija
prav vsakega človeka.«
Po: TV Slovenija, Ozare, 1995

Dodatek k Župnijskim Oznanilom št. 1924
Ker je bil mesec junij poln različnih praznikov in dogodkov, še vedno nismo izvedli
nagradnega romanja za najbolj pridne šmarničarje.
Zato bi šli v soboto, 6. julija , na ogled etnografskega muzeja v Ljubljano, ki hrani
predmete Ignacija Knobleharja.
Vabljeni ste vsi, otroci in odrasli, ki ste pridno obiskovali šmarnice. Vstopnina v
muzej bo brezplačna, manjši prispevek pa bi bil za avtobus. Prijave zbira katehistinja Marta do torka, 2. julija.
RELIKVIJE bl. ANTONA MARTINA SLOMŠKA so na oltarju sv. Elije. To je nekaj drobcev njegovih kosti. Lahko si jih pogledate, vendar ostenzorija, v katerem
so te svetinje, ne prijemljite. Na tem mestu bodo ostale do 15. septembra 2019,
ko jih bomo v procesiji slovesno prenesli na Sv. Trojico.
Priporočajmo se bl. A. M. Slomšku v svojih dušnih in telesnih potrebah. Molimo
naslednjo molitev:
MOLITEV ZA KANONIZACIJO
bl. ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Nebeški Oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti
našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja
njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da
bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni, in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo proglasitev k svetnikom (kanonizacijo).
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Na Slomškovo priprošnjo nam (mi) podeli milost…(izrazi, za kaj prosiš)
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
Blaženi škof A. M. Slomšek,
prosi za nas!
Uslišanja sporočite na nadškofijski ordinariat Maribor,
Slomškov trg 19, 2000 Maribor

HOJA ZA KRISTUSOM
Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog, daj nam bednim, da bomo
zaradi tebe delali, kar vemo, da ti
hočeš, in vedno hoteli, kar je tebi všeč,
da bomo notranje očiščeni, notranje
razsvetljeni in vžgani z ognjem Svetega Duha mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa ter le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji; ti, ki v polni Trojici
in nedeljivi Enoti živiš in kraljuješ,
v slavi, vsemogočni Bog, na vse veke
vekov. Amen.
sv. Frančišek Asiški v Zakladnica molitve

Najprej moramo pustiti, da nas same v
polnosti prepoji Jezusovo mišljenje, če želimo hoditi za Njim. Če gremo po Jezusovi poti, potem je čas za spoznanje, da ne
moremo ljubiti Boga, a spregledati svojega soseda, svojega bližnjega. Ne moremo
namreč ljubiti Boga in se lakomno obešati na svoje imetje, mišljenje … V Božji luči
ima vse svojo podobo. Hoditi za njim pomeni radikalno življenjsko odločitev. Hoditi za njim pomeni: se mu v polnosti in
zaupanju predati.

26. junij
JOŽEFMARIJA ESCRIVA DE BALAGUER
6. oktobra 2002 je bil razglašen za svetnika
španski duhovnik Josemaria Escriva, ustanovitelj gibanja Opus Dei (Božje delo), z
namenom, da bi kristjani spoznali, kako se
morajo posvetiti vsak v svojem poklicu. Rodil se je 9. januarja 1902 v mestu Barbastro
v Aragoniji. Najprej je študiral pravo in dosegel doktorat. Mladi doktor prava je začutil
Božji klic, zato je pri triindvajsetih postal duhovnik. Prvo službo je opravljal v predmestju španske prestolnice. Okoli sebe je začel
zbirati ljudi različnih poklicev in stopenj izobrazbe. Pogovarjal se j z njimi o Bogu, o
duhovnem življenju, o našem krščanskem
poklicu. Leto kasneje je že ustanovil družbo,
ki je dobila ime Opus Dei. Njen namen je bil
pomagati ljudem različnih socialnih slojev,
da bi v sebi izoblikovali čim popolnejšo krčansko podobo – svetost – v izvrševanju
svojega poklicnega dela. Duhovnost te družbe je strogo laična: od vseh članov duhovniki zavzemajo le dva odstotka. Od svojih
članov zahteva edino to, da se trudijo svoje
življenje oblikovati po idealih evangelija. Življenje ustanovitelja je nepričakovano ugasnilo 26. junija 1975 v Rimu.
Po: A. Knovles, Življenjsko krščanstvo

SMEH JE POL ZDRAVJA

DOBRA IN SLABA NOVICA - Pri oznanilih
je župnik ljudem omenil nakup novih orgel:
»V zvezi z nakupom imam dve novici: dobro
in slabo. Dobra novica je, da imamo dovolj
denarja za pačilo orgel. Slaba novica pa je,
da je ta denar še vedno v vaših žepih.
Gospod Jezus,
postavljaš nam vsakodnevne izzive.
Tudi mi bi želeli hoditi za teboj,
a hitro pademo v nezaupljivost
ali dajemo prednost našim
(zate nepomembnim)
vsakodnevnim opravilom.
Daj nam moči,
da bo naš korak za teboj odločen,

da se ne bomo ozirali nazaj,
temveč pogumno stopali naprej.
Blagoslavljaj našo pot
in vlivaj nam zaupanja. Amen.
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
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