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NOBEN SLUŽABNIK
NE MORE SLUŽITI DVEMA GOSPODARJEMA
Sodobna družba je zelo tolerantna in se trudi, da bi bile
osnovne človekove pravice merilo obnašanja. Bili so časi, ko
smo se glede človekovih pravic sklicevali na Božjo postavo, v
liberalni družbi, pa ni prave osnove za moralno obnašanje, zato
se sklicujemo na splošno opredeljene človekove pravice, ki jih
ne sme kršiti nobena oblast. Vsi pa vemo, da je to samo lepa
teorija, ki je daleč od resničnega stanja. Čim bogatejši je določen narod, toliko več pravic si vlada prisvaja, da ima pod nadzorom svoje državljane. Zato radi rečemo, da se sodobnik
obrača po vetru in se prilizuje tistemu, ki ima oblast, ne da bi
»Kdor je v najmanjšem zvest,
pomislil, da mora vsakdo imeti jasna stališča, če hoče biti sreje zvest tudi v velikem,
čen. Osebna neodločnost in duhovna zbeganost mnoge pripekdor pa je
lje v shizofrenijo, ali razdvojeno osebnost. Mnogi ne vedo, kaj
v najmanjšem krivičen,
je bistvo njihovega življenja, koga morajo poslušati in kako se
naj obnašajo. Shizofreno obnašanje je sicer ekstremno boleje krivičen tudi v velikem.
zensko stanje, mnogi pa so nekje vmes, ker so zelo prilagodljiČe torej niste bili zvesti
vi.. Te ljudi je imel Jezus v mislih, ko je dejal: »Noben služabnik
pri ravnanju
ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in
s
krivičnim
mámonom,
drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval.«
Radi bi sedeli na dveh stolih oziroma ne bi se radi nikomur
kdo vam bo zaupal
zamerili. Nikoli ne veš, kdaj ti bo kdo prišel prav. Tako razmišlja
resnično dobrino?
človek, ki je brez lastne hrbtenice in zato nima svojega mnenja.
In
če niste bili zvesti
Namesto njega razmišljajo tisti, ki so na oblasti. In ker se oblast
pri
tujem,
kdo vam bo dal,
menjuje kot aprilsko vreme, so tudi stališča, ki se jih oprijemkar
je vaše?
ljemo zelo relativna: danes hvalimo eno, jutro pa že čisto nekaj
drugega. Ko pa pride kriza srednjih let, ko čez noč izginejo boNoben služabnik ne more
govi v katere smo verjeli, ko denarja ni več toliko kot smo prislužiti dvema gospodarjema;
čakovali, ko smo postali tehnološki višek, ko nas tudi doma
ali bo enega sovražil
nihče več ne razume, se nam v hipu vse podere. Naenkrat smo
in drugega ljubil,
nezadovoljni z vsem, kar se nam dogaja. Za lepo zunanjostjo
smo skrivali prazno notranjost.
ali se bo enega držal
Jezus je rekel: »Ne morete služiti Bogu in mamonu!« Z main drugega zaničeval.
monom, ki se skriva v denarju, si ne moreš zagotoviti prave
Ne morete služiti Bogu
sreče. Denar je namreč malik, lažni bog, ki ga sodobna družba
in mámonu.«
precenjuje in zato so ekonomske krize redni spremljevalec družbe, ki meni, da nam tehnološki razvoj prinaša srečo. Ker smo
(Lk 16,10–13)
postali sužnji razvoja, so se naši medsebojni odnosi zelo skrhali, kar je glavni vzrok, da smo nesrečni. Bog nas je ustvaril, on ve, kakšni moramo postati, da bomo zares zadovoljni. Zato je treba njega bolj poslušati kot lažne preroke, ki vidijo le dobiček. Bog, ki nas sprejema takšne
kot smo, si zasluži, da ga spoštujemo, častimo in pri njem iščemo rešitve za osebno srečo in dobro počutje naših bližnjih.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
25. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
- SLOMŠKOVA
22.9. Zagorje
Sv.Pavel in Avguštin Sv.Trojica
Ponedeljek 23.9.
Trnje
Sv. Pij iz Pietrelcine

Torek

8,30 Češčenje SRT
9h V zahvalo, Pivka
+Jože Abram, Trnje 100, obletna – Birm.devetdn.

10,30 Za vse župljane obeh župnij - Birmanska devetdn.
15h V čast bl. A. M. Slomšku za romarje
19h +Marija in Franc Margon, Trnje 14, obl. – Birm.devet

24.9. Sv.Trojica 17h mašuje g. Vid
19h +Rado Požar in Maks Zadel, Klenik 77, obl. - B.dev.
25.9.

Bl. Anton Martin Slom. Trnje

Sreda

Sv. Sergij Radoneški

Četrtek

26.9. Trnje

Sv. Kozma in Damijan

Petek

27.9.

Sv. Vincencij Pavelski

Sobota

Zagorje 19h +Vladimir Penko, Koper, 1. oblet.- Birm.devetdnev.

28.9.

Sv. Venčeslav, mučen.

26. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
29.9.
Sv.Mihael, Gabrijel in
Rafael, nadangeli

19h Za zdravje, Klenik 21 – Birmanska devetdnevnica

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
19h +Marjo in vsi +i Česnik, Z.104,obl. – Birm.devetdn.
Zagorje
+i starši Česnik, Palčje 30, dar.Zag.100
18,30 Spoved
Zagorje
19h +Pavel in starši Penko, Parje 3, obl.– Birm.devetdn.
8,30 Češčenje SRT
9h +Franc in Marija Bergoč, Klenik 28, obletna
+Albert Debevec, Trnje 96, obletna

Zagorje 10,30 SLOVESNOST SVETE BIRME
V čast Svetemu Duhu za birmance (g. škof)
Za vse župljane obeh župnij (župnik)
Zagorje 15,30 Krst Jasne Kristan

- DANES - NA SLOMŠKOVO NEDELJO, bo NA SV. TROJICI ob 15. uri somaševanje, med katerim bo g. škof dr. JURIJ BIZJAK vstavil relikvije blaženega
ANTONA MARTINA SLOMŠKA v oltar in pokril s stekleno ploščico, tako da bodo
relikvije pod prtom ostale vidne. Ob koncu sv. maše bo še blagoslov dveh vitrajev,
sv. Jožefa in bl. Antona Martina Slomška, ki ju je naredil g. Marko Jerman iz Godoviča. Ob koncu maše bo ofer za nova vitraja. Po maši smo povabljeni vsi navzoči k druženju ob cerkvi in skromni pogostitvi.
- V petek smo začeli BIRMANSKO DEVETDNEVNICO, h kateri ste poleg birmancev vsak dan POVABLJENI tudi starši in botri, pa tudi drugi sorodniki in
župljani, kolikor le morete! Toliko milosti boste birmanci in ostali prejeli, kolikor
bolj se boste zanje s sodelovanjem in molitvijo notranje pripravili.
- SPOVED ZA BIRMANCE bo v torek v Trnju in v sredo v Zagorju pol ure pred
mašo; ZA STARŠE, BOTRE in SORODNIKE pa bo v četrtek v Trnju poleg mene vsaj en tuj spovednik na razpolago od 18h dalje. Vsi se s tem tudi notranje
pripravimo na praznovanje, ki je za obe župniji, ne glede na to, kje je birma.
- SLOVESNOST SVETE BIRME bo v nedeljo, 29.9. ob 10,30 v ZAGORJU. Birmoval bo g. škof dr. Jurij Bizjak. Birmanci in botri bodite 15 minut pred začetkom
pred zakristijo, od koder bom šli v sprevodu v cerkev. Če bo dež, se zberemo v
cerkvi.

- KRST Jasne Kristan bo prihodnjo nedeljo ob 15,30 v Zagorju.
- POROČILO s seje ŽPS Trnje: Iz priročnika za ŽPS: KRŠČENI IN POSLANI
smo kot duhovno poglobitev obravnavali poglavje V kakšnega Boga verujemo
katoličani? Vprašali smo se, kdo je zame Bog? Kakšen je moj odnos z Njim? V
pogovoru smo se spraševali po katerih notranjih in zunanjih značilnostih prepoznamo kristjane, ki si res želijo slediti Jezusu in biti njegovi učenci. Menili smo, da
je po notranjih značilnostih težko prepoznati, po zunanjih pa je predvsem obisk
sv. maše, obnašanje, govorjenje. - Prebrali smo zapisnik 22. redne seje in sproti
komentirali pretekla praznovanja: o srečanju zakonskih parov, o prvem sv. obhajilu; na prazni Sv. Rešnjega telesa je bila zaradi menjav oken v župnijski cerkvi
maša v Kleniku (na povabilo k čiščenju cerkve po končanih delih, je bil majhen
odziv); pri procesiji SRT je bila lepa udeležba, ob obletnici župnijske cerkve je bil
lepo pripravljen predstavitveni pano. Romanji ŽPS in župnijsko sta bili zelo lepi,
doživeti, veliko lepega izvedeli in videli; v počitniških mesecih je bila udeležba pri
sv. mašah zelo skromna, zlasti otrok. Izjema so bili strežniki, ki so kar redno prihajali. Zahvala tudi Evi, da poskrbi zanje. – Pogledali smo tudi v praznovanja, ki
so pred nami: Relikvije bl. Antona Martina Slomška za Sveto Trojico, srečanje
birmancev, staršev in botrov z g škofom in priprava na birmo z devetdnevnico.
Birma bo v Zagorju 29.9. ob 10.30. - Mnenja smo bili, da ni dobra odločitev, da
poteka birma jeseni, predlagamo birmo ob zaključku šolskega leta. - Papež je
oklical letošnji oktober kot izredni misijonski mesec, da bi poživil zanimanje in delo za misijone. Misijonska razstava, ki bo obiskala vse škofije, je ta mesec v Kopru v cerkvi Sv. Bassa, prihodnji mesec bo v Šentvidu in februarja v Šturjah/Ajdovščini. – V rožnovenskem mesecu oktobru bo molitev rožnega venca po
vaseh po dogovoru vsak dan ali vsaj pred mašo. - Celodnevno češčenje bo 6.10.
Začne se s sv. mašo ob 9. uri in nadaljuje z molitvijo do 12. ure, ob 14. molitvena
ura in nato slovesne litanije in zaključek z blagoslovom ob 16. uri.- Jesensko dekanijsko romanje na Brezje bo v nedeljo, 27.10. popoldne. - Član ŽGS je poročal
o zamenjavi oken pri župnijski cerkvi in prekritju gospodarskega poslopja. Potrebna so tudi popravila na župnijski cerkvi. – Članica MŽ Karitas o dejavnostih v
zadnjih mesecih: zbiranju in razdelitvi zvezkov otrokom potrebnim pomoči; o srečanju starejših in bolnih, o zbiranju poljskih pridelkov in drugih bodočih dogodkih.

SOCIALNA OBVEZNOST IN DELJENJE LASTNINE
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v
velikem, kdor pa je krivičen v najmanjšem, je
krivičen tudi v velikem« (Lk 16,10). Zanesljivost in zvestoba v upravljanju zemeljskih darov
je predpostavka za to, da bo človek dobro ravnal tudi z duhovnimi darovi Boga. Resnični
Božji dar je zveličanje, je Bog sam, ki se v Jezusu daruje ljudem. »In če niste bili zvesti pri
tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše« (Lk
16,12)? Dobrine, ki jih ima človek, ne pripadajo njemu. Pripadajo Bogu. Tisto pravšnje, kar
nam odgovarja, kar ustreza naši naravi, je zveličanje, ki nam ga daruje Bog v Jezusu.

Evangelist Luka vidi stvarnost tega sveta. Ne
demonizira lastnine in denarja. Vendar pa zahteva socialno obnašanje. Kdor poseduje bogastvo, naj svoje imetje proda in da izkupiček
ubogim. Jezusove zahteve so bile v prvi skupnosti učencev v Jeruzalemu uresničene. Tudi tu
se preprosto ne pridiga o uboštvu, temveč o
skupnosti dobrin. Darovi zemlje pripadajo
vsem: »Vsi verniki so se družili med seboj in
imeli vse skupno: prodajali so premoženje in
imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo
potreboval« (Apd 2,44).

Evangelist Luka ne sledi nikakršnim romantičnim
idealom uboštva, temveč mu gre predvsem za socialno obveznost lastnine in za deljenje lastnine,
da bi imeli vsi dovolj. Ta ideal, ki ga je uresničila
Pracerkev, si predstavlja evangelist tudi za njegov
čas. To je ideal, ki nagovarja tudi Grke, ki Jezusove besede o prodaji vsega imetja prestavlja v
položaj grških trgovcev in jim kaže pot, kako lahko – ne da bi se odpovedali svojemu poklicu –
sledijo Jezusu ter v sledenju Jezusu najdejo pravo
svobodo in resnično življenje. Sodobna teologija
osvoboditve se upravičeno sklicuje na Luka. Lukovo sporočilo prevaja v naš čas. Svetovni mir bo
v prihodnosti odvisen predvsem od tega, če bo
uspela pravična izravnava dobrin. Tako je Lukov
prevod Jezusovega sporočila danes karseda sodoben, ne le za etiko posameznika, temveč tudi za
politiko ljudstev.
Po: A. Grün

NAŠ BLAŽENI …
Anton Martin Slomšek je bil svetniška osebnost, se pravi osebnost z globokim izkustvom
vere svojedobnega sveta, z razumevanjem za
svet in z ljubeznijo do njega, s široko odprtostjo
za navdihe Svetega Duha in s čutom za razpoznavanje znamenj takratnega časa.
Kot dušni pastir, vzgojitelj in narodni buditelj
je skrbel za vse in služil vsem v pristni zavesti
svojega poslanstva, v dialogu z vsem, kar je bilo takrat na pohodu, v odprtem sodelovanju za
rast vere, slovenske besede, narodne osveščenosti, duhovnih, kulturnih in moralnih vrednost.
Ni kazal poti, po kateri sam ne bi hodil. Ni nalagal bremena, ki ga sam ne bi nosil. Kar je govoril. Je delal. Kar je učil, je živel. Pri njem gre za
harmonično osebnost s treznim presojanjem
svoje sedanjosti in s preroškim uvidom v prihodnost.
Bil je svetniška osebnost z ekumenskim duhom, z globoko ljubeznijo do svoje in tuje svobode, s samostojnostjo v pokorščini in popolni
predanosti Bogu, Cerkvi in človeku.
Izredne notranje moči, ki odseva iz Slomškovega življenja, ni mogoče razložiti drugače kakor z Božjim posegom v njegovo osebno življenje in z njegovo osebno svetostjo. To potrjuje

28. september
VENČESLAV
Ta veliki češki narodni svetnik se je rodil
okoli leta 904. Njegov oče knez Vratislav je
umrl, ko je bilo prvorojencu komaj dvanajst
let. Mladoletnega kneza je vzgajala njegova
pobožna babica sv. Ljudmila. Dala ga je v
šolo učencem sv. Metoda. Kot knez je bil
enako naklonjen duhovnikom, ki so govorili
staroslovanski, kakor tudi latinski jezik. V
svoji kneževini je zbral izobražene duhovnike raznih narodov in šol in z njihovo pomočjo je češki narod dvignil na takšno višino,
da je po omiki prekašal močnejše zahodne
narode. V srcu Prage, na Hradčanih, je dal
graditi romansko stolnico sv. Vida. Še preden je bila posvečena, je v njej našel zadnje
počivališče. V sedanji stolnici sv. Vida, največji gotski stavbi v »zlati Pragi«, je ena najlepših kapel posvečena temu svetniku. Bil je
moder in miroljuben vladar. Odlikoval se je
po dobrodelnosti in pobožnosti, kar ni bilo
po volji nekaterim velikašem poganskega
mišljenja, ki niso mogli neovirano zatirati in
izkoriščati podložnikov. Zaradi želje po prestolu ga je leta 929 umoril lastni brat Boleslav na pragu cerkve.
prepričanje slovenskega ljudstva vse od
Slomškove smrti do danes.
Narod, ki poraja svetnike, dokazuje, da je v
svojih koreninah zdrav, saj se prav v svetnikih
razodevajo vrline in duhovna moč vsakega
naroda. To nas obvezuje, da ob blaženem
Slomšku z vsemi močmi delamo za lastno
versko, kulturno in narodnostno spopolnitev.
Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste

SMEH JE POL ZDRAVJA

KRAVA – Miha je narisal kravo. Vesel
teče risbo pokazat mami. »Zakaj pa ima
tvoja krava pet nog?« vpraša mama. –
»Ja, saj ima tudi vsak avto rezervno kolo.«
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