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JANEZ SE BO IMENOVAL

Kakšna imena dobivajo danes otroci? Včasih se je treba
kar potruditi, da odkriješ katero knjigo so starši brali, da je
otrok dobil ime po glavnem junaku. Najpogostejša so imena
iz treh črk, češ da otroka ne bodo mogli klicati s kakšnim ponesrečeno pomanjševalnico, potem pa naenkrat slišiš za
Nikca, Pikca, Sarico, Levčka in tako naprej. Stvari se največkrat ne izidejo po pričakovanjih staršev. Mislim, da je prav tako, kajti otrok ne sme biti slika staršev, ker je samostojna
oseba, s svojimi pričakovanji in poslanstvom, ki ga je z rojstvom prejel. Otrok ni podaljšek staršev, pa čeprav jim dolguje vso hvaležnost, da so ga sprejeli, ga vzgajali in mu pomaTedaj so pomignili
gali, da se je pripravil na samostojno življenje. V podobni vlonjegovemu
očetu, kako bi ga
gi sta bila starša Janeza Krstnika, katerega rojstni dan danes
on hotel imenovati.
obhajamo.
Zaharija in Elizabeta sta dolgo hrepenela po otroku. Eliza- Zahteval je deščico in zapisal:
beta je bila že v leta in tako sta morala opustiti sleherno upa»Janez je njegovo ime.«
nje, da bi dobila potomca, s katerim bi se rod nadaljeval. PoIn vsi so se začudili.
tem pa se je zgodilo nepričakovano: Zaharija je imel v templju videnje angela, ki mu je naznanil, da bo dobil potomca.
Pri tej priči so se mu
Zaharija ne verjame in sledi kazen, izgubi dar govora. Elizarazvezala usta in jezik
beta je res noseča, kar lahko nekaj časa prikriva, ko pa se
in je govoril ter hvalil Boga.
otrok rodi, vidi v tem božje znamenje. Kako bodo otroka imenovali? Običajno je dobil ime, ki ga je že imel kakšen od soStrah je obšel vse
rodnikov. Otrokov oče pa zapiše na deščico: »Janez je njenjihove
sosede in po vsem
govo ime!« Ko je to storjeno, sledi nov čudež: Zaharija sprejudejskem pogorju
govori in zapoje hvalnico Bogu. Vsi navzoči so začudeni in se
sprašujejo: »Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka je
so govorili o vsem tem.
bila z njim!«
Vsi,
ki so to slišali, pa so si
Zgodba o rojstvu Janeza Krstnika je simbolična. To, kar se
vzeli k srcu in so govorili:
je zgodilo v zakonu Zaharije in Elizabete se dogaja v slehernem zakonu, ker ima Bog načrte z vsakim posameznikom.
»Kaj neki bo iz tega otroka?
Vsi smo del človeške zgodovine, ki jo vodi naš Stvarnik. Mi bi
Gospodova roka
si sicer radi ustvarili življenje po nekih svojih načrtih, na čim
je bila z njim.«
lahkotnejši način, a se nam navadno ne izide. Starši bi radi
imeli otroka po svojih pričakovanjih, a so na koncu razočara(Lk 1,62–66)
ni. Ko skušamo ustvariti življenje po svoji podobi in pričakovanjih, ki so povezana z užitki, brezdeljem in brezskrbnostjo, se nam vse podere. Zakaj? Ker se ne
uskladimo z Božjim načrtom in se zato ne potrudimo, da bi spoznali poslanstvo, ki nam ga je naš
Stvarnik zaupal. Naše rojstvo ni neko naključje, ampak je z namenom. Na svetu ni nihče odveč.
Vsakdo mora odkriti svoje mesto in uresničiti nalogo, za katero je poklican. Lepo je, da se veselimo
slehernega novega življenja in občudujemo otroka, ki je za starše dar in hkrati odgovornost. Tudi mi
se lahko ob veselo razpoloženem dojenčku sprašujemo: »Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova
roka je z njim!« Hkrati pa se moramo zavedati, da ne le starši, ampak vsi imamo neko odgovornost
do tega otroka, ki smo ga spoznali in s katerim se bomo v življenju večkrat srečali. Naš zgled mu bo
pomagal, da bo vedno bolj odkrival Stvarnikov načrt in svojo vlogo. Zanj smo lahko spodbuda, ali pa
kamen spotike!
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
ROJSTVO JANEZA
KRSTNIKA

Juršče
Trnje
Trnje

Zagorje

7,30 Po namenu Juršče 72, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu Trnje 89, obletna
Po namenu Klenik 38

11. NEDELJA Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
MED LETOM 24.6.
15h Vrtnice
Ponedeljek 25.6. Šilentabor 12h Maša za domovino (mašuje g. Rafko Valenčič)
Sv.Vilijem iz Vercelija Palčje
20h Maša za domovino
Torek
26.6.
Klenik
20h Po namenu Klenik 39, obletna
Sv. Vigilij, škof

Sreda

27.6.

Sv. Ema Krška, kneg.

Četrtek

28.6. Juršče

Sv.Irenej Lyonski,š.m.

Petek

Zagorje 20h Po namenu Zagorje 51, obletna
19h Po namenu Juršče 87

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

29.6. Trnje

9h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Sv. Peter in Pavel

Zagorje 10,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
Sobota
30.6.
19,30 Spoved
Zagorje
Sv.Bertrand, oglejski
20h Po namenu dar. sorodniki
13. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
1.7. Trnje
Sv.Estera, svetopis.ž.
Aron, svetop. očak

7,30 V čast Materi Božji v dober namen, Palčje 58
8,30 Češčenje SRT
9h +Jože Abram, Trnje 100, dar. Kalister, Knežak
+i Smrdelj, Trnje 67

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

- BISERNO MAŠO (60-letnico) ima g. JANEZ PREMRL danes ob 10,30 pri Fari
v Hrenovicah. Njegovo vabilo je na vratih.
- SLOVENSKA KARITAS prosi za pomoč prebivalcem v Beli krajni, ki so utrpeli
veliko škode v neurju v petek, 8.junija. V ta namen je danes nabirka. Kdor želi,
lahko odda svoj dar v nabiralnik na mizici za tisk, ali v ta namen sam pošlje svoj
dar naravnost na naslov Slovenske karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana.
- DAN DRŽAVNOSTI je jutri. Bodimo hvaležni Bogu za samostojnost naše domovine. Gotovo ni taka, kot smo si jo zamišljali, je pa taka, kot si izvolimo svoje
predstavnike v državnem zboru. Volili so ne samo tisti, ki so oddali svoj volilni
glas, ampak tudi tisti, ki so ostali doma. Zato je rezultat volitev tak, kot je. Zato
molimo k Svetemu Duhu za zdravo pamet izvoljenim poslancem, pa tudi navadnim državljanom, da bomo v bodoče znali bolje izbirati.
- MAŠA ZA DOMOVINO bo jutri na Šilentabru ob 12h. Mašelval bo g.dr.Rafko
Valenčič. Jaz bom maševal v namen v Palčju ob 20h. Lepo vabljeni, da se udeležimo sv. maše na enem ali drugem kraju, da se zahvalimo Bogu za samostojno
domovino in prosimo zanjo, da bi jo novi predstavniki ljudstva vodili v korist vseh!
- SLOVESNI PRAZNIK apostolskih prvakov SV. PETRA IN PAVLA bo v petek,
29.junija. Sv. maši bosta dopoldne ob 9h v Trnju in ob 10,30 v Zagorju.
- MAŠNIŠKO POSVEČENJE naših treh novomašnikov bo ob 17h v koprski
stolnici. Posvečeni bodo: Blaž Kernel iz Slavine, Andrej Penko iz Ubeljskega in

Gašper Naglost iz Vipave. Molimo zanje, da bi bili dobri in sveti duhovniki. Molimo pa tudi za nove duhovne poklice, ki jih tako zelo potrebujemo. Skupaj z novomašniki je bilo letos v bogoslovju le 5 bogoslovcev. Koliko novomašnikov bomo
imeli prihodnja leta…? Molimo, molimo in prosimo Gospodarja žetve!
- NOVA MAŠA g. BLAŽA KERNELA bo v Slavini prihodnjo nedeljo, 1.7. ob 15h,
g. ANDREJA PENKA bo na Velikem Ubeljskem naslednjo nedeljo, 8.7. ob 10h in
g. GAŠPERJA NAGLOSTA v Logu pri Vipavi v nedeljo 15.7. ob 10h.
Lepo vabljeni, da se udeležite katere teh slovesnosti in molite za blagoslov njihovih duhovniških poti.
- NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU je tudi prihodnjo nedeljo. Radi se spominjajmo vseh naših rojakov, ki so razkropljeni po raznih krajih sveta, da bi ostali
povezani z domovino in trdni v veri. Tisti, ki imate sorodnike v tujini, pa ohranjajte
stike z njimi z vsemi možnimi sredstvi in načini, ki jih imamo danes na razpolago.
- PETROV NOVČIČ je starodavna nabirka Cerkve za naslednika apostola Petra,
s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve.
Leta 2016 smo slovenski verniki v ta namen darovali 221.776,65 evra. Zahvaljujemo se vsem, ki so namenili svoj dar papežu Frančišku, nasledniku apostola Petra.
Letos bo ta nabirka na praznik apostolov Petra in Pavla, v petek, 29.junija.

KAJ BO IZ TEGA OTROKA?
Rojstvo otroka je za starše eden najsrečnejših dogodkov, novemu članu želijo vse
najboljše, a hkrati so vznemirjeni, kot so bili osupli sorodniki, ki so spremljali rojstvo
Janeza Krstnika: »Kaj neki bo iz tega otroka?« Vsako rojstvo je novost in hkrati ostaja velika skrivnost, ki se razodeva počasi,
korak za korakom. Sleherni otrok predstavlja nek nov svet, ki se ga hkrati veselimo in
tudi bojimo. Človek ostaja skrivnost od začetka do konca svojega življenja. Različne
ustanove se trudijo, da bi to zadrego razvozlale in imele posameznika na vajetih, kajti
vsega, kar je nepredvidljivo, se bojimo.
Vsakdo dobi dosje, ki se z leti vedno bolj
povečuje, kar daje tistim, ki hočejo imeti
nadzor, neko lažno upanje: »Poznamo ga,
vemo, kako bo reagiral. Ni vam treba biti v
skrbeh!« Potem pa se zgodi, da jim ta oseba
naenkrat pobegne iz nadzora in se sprašujejo: »Kaj smo naredili narobe? Saj nas je poslušal in ubogal, sedaj pa …« Vsi dobro poznamo te zgodbe, še najbolj vi starši, ki
vzgajate svoje otroke in ste prepričani, da
delate vse prav, potem pa otroci gredo po
svoje. Marsikateri zavrže vse, kar so ga
starši učili, se izgubi v pokvarjeni družbi in
trepetate, ker ne veste, kako se bo vse končalo.

Nekaj podobnega se je dogajalo z Janezom Krstnikom: vsi so bili pred velikim izzivom, kaj neki bo iz tega otroka, le Zaharija in Elizabeta sta odkrila, kaj se v resnici
dogaja v njunem življenju in kako ju je Bog
obdaril s posebnimi milostmi. Zaupala sta
in verovala, da se bodo napovedi angela
uresničile. Seveda nista stala križem rok,
ampak sta otroka pripravljala na poslanstvo,
za katerega je bil izbran. Evangelist Luka je
zato pripoved o Janezovem rojstvu lahko
zaključil z optimističnim stavkom: »Otrok
pa je rastel in se krepil v duhu; in bil je v
samoti do dneva, ko se je prikazal Izraelu.«
Naše življenje ni nikoli idealno, polno je
različnih skrbi in bojazni, kar nas večkrat
hromi. In vendar moramo gledati optimistično naprej, kajti naše življenje ni naključje, ampak je znotraj Božjega načrta. Pri
Bogu ni nič slučajno, vse je dobro premišljeno in zato obstajajo globoki razlogi, da
bivamo. Ko se sprašujemo, kaj se bo zgodilo z našim narodom, moramo gledati naprej
z velikim zaupanjem, da ga bo Bog obvaroval in ga krepil. Seveda pa ne smemo stati
križem rok: videti moramo, kaj lahko sami
storimo, da bi se Božji načrt uresničil. Bog
bo naše delo blagoslavljal in nas krepil. Ne
bojmo se! Bog je na naši strani!

ko Balažic, SDB

Gospod, preiskuješ me in me poznaš;
ti prodreš v moje misli od daleč;
ko hodim in ko ležim,
ti vidiš in na vsa moja pota paziš.
(Ps 139,1–3)

Gospod, če bi bil ti vohun,
bi bil zame tvoj pogled, nenehno usmerjen name,
obsedenost in neznosen stres.
Gospod, če bi bil ti policist,
v tvojem zapisniku ne bi manjkal
niti najmanjši moj prekršek
in jaz ne bi bil sposoben
plačati vseh kazni.
Gospod, če bi bil ti sodnik,
če bi bil davčni izterjevalec,
če bi bil kakšen šef,
če bi bil ...,
bi jaz vse življenje iskal način,
da bi se skril pred teboj.
Toda ti si Oče, ki ljubi, ti si večji kakor
moje srce,
kakor moja glava, kakor moja dejanja.
Hvala, Gospod, ker me nikoli ne izgubiš
izpred oči.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Nebeški Oče, ti hočeš, da bi se
izpolnili in prišli do svojega cilja pri
tebi. Pri tem nas ovirajo osebni in
družbeni grehi. Janez Krstnik, katerega praznik rojstva danes obhajamo, nas uči ponižnega sprejemanja stvarnosti, da znamo razločevati med videzom in resničnostjo,
med napuhom in zdravim ponosom. Bolj ko bo rasel prijateljski
odnos s tvojim Sinom Jezusom, bolje bomo prepoznali vezi svoje grešnosti in se obrnili k tebi. Tako se
bo postopoma tudi skupnost navzela upanja, da se bomo lahko veselili
drug drugega.
Priročnik – Molitev za domovino

25. junij
VILJEM
Rodil se je v plemiški družini leta 1085 v
Vercelliju. Že v otroških letih je izgubil starše. Pri petnajstih se je odločil, da postane
redovnik. Po dolgem iskanju in romanju se
je umaknil na samotno goro Monte Virgiliano vzhodno od Neaplja. Izbral si je prostor
za celico in ostal tam popolnoma sam s svojim bogom leto dni. Okrog njega so se kmalu naseljevali še drugi in ga prosili za duhovno vodstvo. Ustregel jim je. Ker je število
celic raslo in potrebno je bilo urediti dnevni
red ter skupno bogoslužje. Leta 1123 je Viljem začel graditi samostan, katerega srce
je bila cerkev, posvečena Devici Mariji. Po
tej cerkvi je gora dobila ime Montevergine.
Opat Viljem, ki je prejel mašniško posvečenje, je potem, ko je uredil samostansko življenje, šel svojo duhovno družino širit drugam. V njegovem samostanu je sicer šlo za
benediktinska pravila s poudarkom na samotarski osebni pobožnosti. Več tovrstnih
samostanskih skupnosti je nato ustanovil
predvsem v južni Italiji. Postal je tudi svetovalec na dvoru kralja Roberta II, vladarju
Neaplja in Sicilije. V starosti se je umaknil
nazaj v samoto. Umrl je 25. junija 1142.

Tviti papeža Frančiška
Vse s politično odgovornostjo
prosim, naj ne pozabijo na
dve stvari: na človeško dostojanstvo in skupno dobro.

SMEH JE POL ZDRAVJA

MUHE – »Včeraj sem ubil deset muh,« se pohvali Matej. »Pet ženskega in pet moškega
spola,« doda. – »Kako pa veš pri muhah, če
so ženskega ali moškega spola?« – »Moške
so bile na očetovem kozarcu, ženske pa na
maminem ogledalu!«
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/

