Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
25. in 26. nedelja med letom

23. in 30.2018

Leto XVI., 37 (887)

ČE KDO HOČE BITI PRVI,
NAJ BO IZMED VSEH ZADNJI IN VSEM SLUŽABNIK

In sedel je,
poklical dvanajstere
in jim govoril:
»Če kdo hoče biti prvi,
bodi izmed vseh zadnji
in vsem služabnik.«
In vzel je otroka,
ga postavil v sredo mednje,
ga objel ter jim rekel:
»Kdorkoli sprejme katerega
izmed takih otrok v mojem
imenu, mene sprejme;
in kdor mene sprejme,
ne sprejme mene,
marveč tistega,
ki me je poslal.«
(Mr 9,35–39)

Prva mesta so vedno zanimiva. Kdo pa ne bi želel biti spredaj,
da ga lahko vsi opazujejo in mu zavidajo njegov položaj. Tekmovanje je danes eden od načinov, kako pokažeš, koliko si vreden
in zato so prva mesta najdragocenejša, ker mnogim zelo godi, če
imajo čim več ljudi pod seboj. Takšni smo pač ljudje: hočemo biti
najboljši, brez napak in omejitev, mali bogovi. To je tudi eden od
razlogov, da se mnogi izgovarjajo: »Vera je za otroke. Jaz sem s
tem opravil enkrat za zmeraj!« Te ljudi popolnoma razumem, ker
tisti, ki se ima sam za boga ne potrebuje ob sebi še koga, ki bi bil
večji od njega. Kakšen bi mi lahko ugovarjal: »Tvoje analize so
pretirane. Saj to ni res. Kdo pa si domišlja, da je bog!« Beseda
bog je res izrinjena iz sodobnega besednjaka, večina jo več ne
uporablja, a to še ne pomeni, da se tako ne obnašajo. Vsi, ki so
na vplivnih položajih menijo, da so najpametnejši in najsposobnejši, zato ne potrebujejo še koga drugega ob sebi. Zakone si
uredijo tako, da lahko delajo to, kar jim pade na pamet, saj tako
ali tako ne bodo za svoja dejanja odgovarjali. Komu boš pa polagal račun, če si ti prvi in nobenega ni nad tabo! Takšna je sodobna družba, ki svoje preživetje in ugodnosti gradi na posojilih, ki jih
bodo morale odplačevati številne generacije za nami.
Jezus je dobro poznal človeka, zato je takšno obnašanje predvidel. Svojim učencem, ki so se med potjo pogovarjali, kateri izmed njih je največji, je dejal: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed
vseh zadnji in vsem služabnik!« Kako razumeti te Jezusove besede, ki predstavljajo na glavo obrnjeno našo logiko in vendar je

njegova trditev pravilna?
Čim bolj poznaš samega sebe, toliko bolj ti je jasno, da so prva mesta pridobljena s taktiko, ki je
največkrat nečloveška. Le malo je takih, ki so dosegli svoj uspeh z legalnimi sredstvi. Če hočeš postati zares pravi dobrotnik človeštva, moraš ubrati drugačno taktiko in delati iz ozadja. Prava dobrota ne potrebuje reklame in je še najbolj iskrena takrat, ko je skrita, ko dobrotnik reče, naj se njegovo
ime ne objavi. To je vloga služabnika, človeka, ki se raje skriva in mu je zoprno stopiti pred kamere.
Lep zgled nam je Jezus: kot Bog je imel v sebi neizmerno moč, a svojega položaja ni izkoristil. Pred
začetkom svojega javnega delovanja se je odpravil v puščavo in se soočal s hudičevimi skušnjavami. Uprl se je vsemogočnosti, oblastiželjnosti in slavi ter izbral pot služenja in ponižanja. Samo tako
je lahko pokazal, da je Božje kraljestvo drugačno, nenasilno. V njem dovolj prostora za vsakega
človeka in v njem so ravno tisti, ki so zatirani in zavrženi, najbolj dobrodošli.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
25. NEDELJA
MED LETOM
- SLOMŠKOVA
23.9.
Sv.p.Pij iz Pietrelcine

Ponedeljek

24.9.

Bl.Anton M. Slomšek

Juršče
Trnje
Trnje

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Trojica 15h V čast bl. A.M.Slomšku za romarje na Sv.Trojici
Palčje

26. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
30.9.
Sv.Hieronim, duh.,c.u.

Sreda

3.10.

Sv. Frančišek Borgia

Četrtek
1. Petek
1. Sobota

17,30 Po namenu, Klenik 77, obl.-Rož.v.

Zagorje 19h Po namenu, Zagorje 132, 30. dan - Rožni ven.
16h Blagoslov gasilskega vozila

Zagorje 18,30 Spoved
19h Po namenu, Z. 124, dar. Morel, Dr. - Rožni ven.

27. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
7.10.
Rožnovenska Mati B.

17,30 Po namenu, Juršče 69, obletna – Rož.v.

Zagorje 19h Rožni venec za duhovne poklice

6.10. Palčje

Sv. Bruno, redovnik

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 101, obletna
Po namenu, Klenik 28, obletna

Zagorje 19h Po namenu, Zagorje 26 – Rožni venec

5.10. Klenik

Sv.Favstina Kowalska

19h +i Šajn in Pavlovič, Palčjde 64, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

4.10. Juršče

Sv. Frančišek Asiški

7,30 Po namenu, Juršče 84, 1. obletnica
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 53, 30. dan

8h Spovedovanje
9h Po namenu, Kenik 44
ZAČETEK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA

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

15h NADALJEVANJE ČEŠČENJA in spovedovanje
16h Po namenu, Trnje 96, obletna
SKLEP ČEŠČENJA: pete litanje Srca Jez. In blagoslov

- ZAHVALA MŽ Karitas in vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in izvedbi srečanja
za bolne in ostarele na različne načine. Bog, ki vidi tudi na skrivnem, naj vam bogato poplača: Bog lonaj!
- ODSOTNOST: od torka, 25.9. do torka 2.10. bom na duhovnih vajah. Priporočam se vam v molitveni spomin, da bi jih dobro opravil, obenem obljubljam, da se
bom tudi sam vas vseh spominjal na svetih krajih. – V nujnih primerih se obrnite
na g. Lojzeta Milharčiča v Knežak (tel. 041/338 915) ali g. Marjana Škvarča v Pivko (tel. 041/906 242).
- VEROUK bo v tem času potekal po običajnem urniku razen za 3. razred, ki bo ta
teden v šoli v naravi.
- SV. MAŠO v nedeljo, 30.9. bo imel g. kancler dr. Janez Jurij Arnež iz Kopra.
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta v drugem tednu. Vabim vas k sv. maši in zadostilnemu sv. obhajilu. Maše glej zgoraj!
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v petek, 5.10. dopoldne. Sporočite, če še
kdo želi, da ga pridem obhajat ta dan.

- BLAGOSLOV GASILSKEGA VOZILA bo v soboto, 6.10. ob 16h v Palčju. K
blagoslovu vabijo palški gasilci, da bi jim novo vozilo dobro služilo, brez nesreč,
ko ga bodo potrebovali, pa tudi, da bi ga bilo treba čim manjkrat uporabljati.
- CELODNEVNO ČEŠČENJE v Trnju bo naslednjo nedeljo, 7.10. Spored češčenja: po maši: otroci, od 10,30 do 12h vsi, ki ne boste mogli popoldne. Od 15h do
maše skupno češčenje. Spovedovanje bo zjutraj pred mašo (župnik) in popoldne med češčenjem (tuj spovednik). – Rezervirajmo si ta dan za zahvalo in
češčenje Jezusa, ki je stalno med nami navzoč pod podobo kruha, pa tudi, da ga
prejmemo v sv. obhajilu. Jezus je prav zato v posvečenem Kruhu, da lahko pride
tudi v naša srca.
- MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA se začne s 1.oktobrom. Ta molitev odmeva v katoliški cerkvi že dolga stoletja. Koliko milosti, koliko razrešitev različnih
stisk in težav je izprosila, ve samo Bog. Za nekatera vemo ali smo vsaj slišali. Več
pa si preberite spodaj v odstavku: MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA.
Skupaj ga bomo molili vsak dan v Palčju in v Zagorju ob 19h ali po maši. Morda
se boste zbirali še po drugih vaseh?!

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA
Prav 7. oktobra obhajamo praznik
Rožnovenske Božje Matere, ki je bil v
bogoslužje vpeljan kot spomin na krščansko zmago nad Turki pri Lepantu
7. oktobra 1571. Molitev rožnega venca
je bila skozi mnoga stoletja vir moči in
poguma, vir milosti in blagoslova. V
mnogih Marijinih prikazovanjih na različnih koncih sveta je bilo po vidcih slišano naročilo: Molite rožni venec! Skupaj z naročilom po molitvi slišimo
mnoge odmeve, kaj vse lepega in blagoslovljenega se je zgodilo po vztrajni
in goreči molitvi ter premišljevanju
rožnovenskih skrivnosti.
Tudi marsikateri zakon in družinska
preizkušnja se reši v moči molitve rožnega venca. Dejstvo je, kar nam potrjuje tudi današnja Božja beseda, da zakonska zveza med možem in ženo presega zgolj človeško zakonodajo in je
več kot le dogovor med zakoncema. Je
uresničitev zamisli, ki jo je imel Bog,
ko je ustvaril človeka kot moža in ženo.
Kdor to zvezo pretrga in osnuje drugo
zakonsko skupnost, po Jezusovih bese-

dah prešuštvuje.
Ta izraz nam je znan iz Svetega
pisma. Ljudska govorica ga ne uporablja. Mogli bi preprosto reči, da zakonec,
ki to stori, stori nekaj, kar ni prav. Oddaljuje se od Božje zamisli. Ker je zakonska zveza med možem in ženo v
Božji zamisli nekaj velikega, tudi njena
prelomitev ne more biti brez velike odgovornosti.
Mojzes je razrešitev zakonske zveze
dovolil zaradi trdosrčnosti. Tudi ta izraz
kaže na oddaljevanje od Božje zamisli.
Bog je ljubezen; zveza med možem in
ženo je najmočnejši odsev te ljubezni,
razbitje te zveze je znak velikega pomanjkanje ljubezni, je trdosrčnost. Bolj
se človeštvo oddaljuje od Boga, več je
med ljudmi trdosrčnosti. Zato je tudi
vedno več »prešuštvovanja«.
Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubezni med zakonci ena od tistih, ki jih
vključimo v naše molitvene namene, še
posebej v tem mesecu premišljevanja
skrivnosti rožnega venca.
Po: Beseda da Besedo

26. september
KOZMA IN DAMIJAN

1. oktober
TEREZIJA DETETA JEZUSA

V prvi evharistični molitvi ali kánonu, ki je sedanjo obliko dobil v 5. stoletju, se v spominu svetnikov poleg dvanajsterih apostolov in desetih
rimskih mučencev omenjata tudi Kozma in Damijan kot edina svetnika vzhodne Cerkve. To
pričuje o njunem prastarem češčenju, ki se je z
Vzhoda razširilo tudi na Zahod. Papež Feliks
III. jima je že v začetku 6. stoletja dal na rimskem Forumu, na ostankih dveh poganskih
templjev, postaviti lepo cerkev. Rimski martirologij za 27. september poroča: »V Egeji, pristaniškem mestu v Ciliciji v Mali Aziji, sta umrla
brata in mučenca Kozma in Damijan; med Dioklecijanovim preganjanjem sta morala pretrpeti
mnogo mučenj: nadeli so jima verige, ju zaprli v
ječo, potem so ju vrgli v morje, ju postavili na
grmado, pribili na križ, kamnali in ju streljali s
puščicami. Ko sta vse to z Božjo pomočjo nepoškodovana prestala, so ju obglavili. Z njima
vred so bili obglavljeni tudi trije njihovi telesni
bratje Antim, Leontij in Evrepij.«

Devetemu otroku, ki je prišel na svet 3. januarja 1873, sta pobožna starša dala ime
Francoise-Therese (Frančiška Terezija),
vendar jo bodo vedno klicali le Therese ali
Petite Therese (Mala Terezija). Leta 1877 je
mama Zelie umrla za rakom. Oče vdovec je
tako živel sam s hčerami, v katerih pa je zorel redovniški poklic Terezije in še prej njenih sester. Konec maja leta 1887 je petnajstletna Terezija svojemu očetu razodela
željo, da bi vstopila v karmeličanski samostan, v katerem sta že bili njeni sestri Pavlina in Marija. Oče je bil takoj pripravljen
ustreči želji svoje hčere. Z njo se je boril, da
bi prišla v samostan. Po pravilih strogega
karmeličanskega reda ne sme v samostan
nobeden pred izpolnjenim dvajsetim letom –
Terezija pa jih še petnajst ni imela! Terezija
je sklenila poskusiti vse, da se ji vrata Karmela odpro. 9. aprila 1888 je res vstopila v
karmeličanski samostan v Lisieuxu, kjer sta
jo že čakali dve sestri. Petnajstletna redovnica je bila svojim redovnim sestram zgled v
vseh krepostih. V samostanu je preživela
devet let pod imenom ‘sestra Terezija Deteta Jezusa’. Zadnja štiri leta je bila voditeljica
novink, s katerimi je imela zanimive pogovore o redovnem življenju. Umrla je za jetiko, v
samostanu, 30. septembra 1897.

Tviti papeža Frančiška
V tem času krize je pomembno, da se ne zapremo
vase, pač pa da smo odprti
in pozorni do drugih.

SMEH JE POL ZDRAVJA

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/

AKVIZITER – Pri vratih pozvoni. »Dober dan fantek, je oče morda doma?«
vpraša akviziter. – »Ni ga.« – »Kje pa
je?« – »Ne vem, ga grem vprašat.«

