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PRIZADEVAJTE SI, DA VSTOPITE SKOZI OZKA VRATA
Življenje v sodobni, tehnično zelo dovršeni družbi, je zelo
mamljivo, ker nam ponuja nam številne užitke. Človekove
želje se namreč ustavljajo na stvareh, ki so na dosegu roke
in navadno ne razmišljamo o posledicah. Potešen moram biti tukaj in sedaj, zakaj bi razmišljal o jutrišnjem dnevu. Zato
ni nobeno presenečenje, če se v igralnicah zapravijo kompletna premoženja. Tako se dogaja vsakemu, ki je svoje življenje zreduciral na eno samo dimenzijo.
Jezus je hodil iz kraja v kraj in učil. Tedaj mu je nekdo reTedaj mu je nekdo rekel:
kel: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je
»Gospod, ali je malo teh,
dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti poki se bodo rešili?«
vem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli!«
On pa jim je dejal:
Kaj je imel Jezus v smislih?
»Prizadevajte si,
Ko se rodimo vstopimo v svet, ki nam ponuja ogromno
da
vstopite
skozi ozka vrata,
stvari, ki naj bi dajale smisel našemu življenju. Zahodna kulkajti
povem
vam:
tura ima za seboj takšen razvoj, da si nihče ne zna niti predveliko
jih
bo
želelo
vstopiti,
stavljati, kakšne neskončne možnosti ima pred seboj. Mnogi
pa
ne
bodo
mogli.
ne vedo česa naj se oklenejo? Kaj bo najbolj osmislilo teh
nekaj kratkih let življenja na zemlji. Hitro namreč pridemo do
Ko bo hišni gospodar vstal in
izkušnje, da je vse, kar nam ta svet ponuja, minljivo in se na
vrata zaprl, boste ostali zunaj.
koncu spremeni v prah. Hkrati se zavedamo, da nič ne moZačeli boste trkati na vrata
remo odnesti s seboj v grob. Pregovorno pravimo, da se
in govoriti:
človekovo častihlepje konča nekaj minut po pogrebnem go›Gospod, odpri nam!‹
voru. Česa se naj oklenemo, da bomo zanesljivo prišli skozi
Pa vam bo odvrnil:
ozka vrata?
›Ne vem, od kod ste.‹«
Ozka vrata predstavljajo vhod v kraljestvo, ki je zadnji cilj
(Lk 13,23–26)
človekovih prizadevanj. Vsi delni cilji se morajo podrediti tej
zadnji izbiri in posameznika podpirati, da bo smisel svojega
življenja zanesljivo dosegel. Ta zadnji cilj so nebesa, je večno življenje, h kateremu sta naravnana
naš duh in naša duša. Materialni svet predstavlja zelo široko pot, na kateri se mnogi izgubijo, ker
med neštetimi ponudbami niso sposobni izbrati pravo, ki jim bo dobro osmislila vse, kar delajo in jih
krepila na njihovi poti. Zato se je treba obračati na tistega, ki je to pot zanesljivo prehodil in se je
ponudil kot vodnik, ki je na razpolago vsakemu, ki ga prosi za pomoč. Mi tega vodnika poznamo,
poznali so ga tudi naši dedki in babice, saj so nam kot otrokom in doraščajočim veliko govorili o
njem doma in v različnih izobraževalnih ustanovah. Sedaj pa smo mi na vrsti, da to, kar smo prejeli
predamo naprej generacijam, ki prihajajo za nami. Zato se trudimo za uravnoteženo življenje in s
svojim zgledom pokažimo, kdo je Jezus Kristus, naš Učitelj in Odrešenik.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
21. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
25.8. Trnje
Sv.Ludvik IX. kralj

7,30 +Miroslav Žužek, Juršče 92, 1.obletnica
8,30 Češčenje SRT
9h +Janez Černač, Klenik 21, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Trnje

14,30 Krst: Samo Česnik

Zagorje 16h Za starejše in bolnike
Ponedeljek

26.8.

Sv. Zeferin, papež

Torek

27.8.

Sv. Monika, žena

Sreda

28.8.

Sv.Avguštin, škof, c.o.

Četrtek

Palčje

17h +Milka Rotar, Palčje 30, pogrebna

Klenik

20h +Silva Kapelj, Klenik 23, obletna

Žapuže 19,30 +i Štrancar, Žapuže 7

29.8. Juršče

19h +Franc Sedmak, Juršče 29, 1. obletnica

Mučeništvo Janeza K.

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
30.8.
20h +Frančiška in Janez Šabec, Zagorje 99, obletna
Zagorje
Sv. Feliks, mučenec
Sobota

31.8. Zagorje 16,30 Za srečen zakon, Zagorje 48 (g.Tomaž Kodrič)

Sv. Nikodem, Jez.uče.

22. NEDELJA
MED LETOM
- ANGELSKA
1.9.
Sv. Egidij (Tilen), opat

Zagorje
Trnje
Trnje

19,30 Spoved
20h +Jože Polh, Drskovče 25, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +Miro Smrdelj, Trnje 94, zadušna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Trnje

16h Za starejše in bolnike

- SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIKOV, ki ga pripravlja MŽ Karitas, bo v ZAGORJU danes ob 16h. Pol ure pred mašo bo prilika za spoved. Med sv. mašo
boste lahko prejeli tudi bolniško maziljenje. Nanj se pripravimo tudi z dobro spovedjo. Po maši ste vsi udeleženci sv. maše vabljeni na druženje v Gasilski dom.
- SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIKOV bo prihodnjo nedeljo, 1.9. ob 16. uri
tudi v Trnju. Zanj vam bodo prinesli tudi vabila. Po maši ste vsi udeleženci povabljeni na druženje v Mežnarijo. – Te maše niso namenjene samo starejšim in bolnim. K njim ste vabljeni tudi ostali župljani!
- KRST Sama Česnika bo danes popoldne ob 14,30 v Trnju!
- IZPRAŠEVANJE BIRMANCEV: Bliža se birma, ki bo letos za obe župniji v Zagorju. Pred dekanovim zastopnikom boste birmanci pokazali svoje poznanje verskega življenja in resnic v soboto, 7.9. ob 10h v Zagorju. Že prej pa bom tudi jaz
skušal ugotoviti vaše znanje in sicer v torek, 27. avgusta ob 19h v Trnju in v četrtek, 29. avgusta ob 17h v Zagorju. K tem spraševanjem pridite obvezno vsi
birmanci!
- SESTANEK ZA VSE STARŠE VEROUČENCEV bo v soboto, 31.8.: ob 16h v
Trnju in ob 18h v Zagorju. Takrat boste prejeli Liturgične zvezke za vse veroučence (cena: 2,80 €) in navodila za ostale veroučne pripomočke.
- SLOVENSKA KARITAS v drugi polovici avgusta začenja 14. dobrodelno akcijo Za srce Afrike, s katero z misijonarkami in misijonarji ter vašo podporo odgo-

varja na stiske revnih otrok in družin v Afriki (Burundi, Ruanda, Centralnoafriška
republika, Malavi in Madagaskar), ki živijo v pomanjkanju osnovnih dobrin, kot so
hrana in voda, nimajo možnosti šolanja … Z zbranimi sredstvi jim pomagamo pri
gradnjah šol, zdravstvenih centrov, vodnjakov in nakupi hrane za podhranjene otroke. Domačini vedno pomagajo pri gradnji in zaslužijo za preživetje
družin, kot tudi preko akcije Z delom do dostojnega življenja, kjer dobijo na misijonih redno delo in plačilo zanj. Z vso to pomočjo se lahko razvijajo in niso prisiljeni zapustiti doma. Vidijo upanje za svojo prihodnost v domačem okolju.
Hvaležni so Sloveniji in veliko molijo za vse dobrotnike.
Več si preberite na oglasni deski!
- Fotografijo včerajšnjega župnijskega romanja si lahko ogledate pri Župnijskih
Oznanlih na spletu!

KOLIKO BO ZVELIČANIH?
Sodeč po nekaterih trditvah naj bi jih
bilo bolj malo. V današnjem evangeliju
govori Jezus, da vodijo v nebesa ozka
vrata. Drugje pripoveduje o strmi poti,
ki vodi v nebeško kraljestvo. Tudi stavek, da je mnogo poklicanih in malo izvoljenih, je v prid mnenju, da bo zveličanih malo.
Konec današnjega evangelijskega odlomka pa nasprotno prikazuje množice,
ki se z vzhoda in zahoda, s severa in juga zgrinjajo k mizi nebeškega kraljestva. Iz Jezusove prispodobe o pastirju,
ki se mu je od sto ovac ena sam a izgubila, pa je še to poiskal in vrnil med
čredo, smemo sklepati, da ne bo nihče
pogubljen. Apostol Janez je v skrivnem
razodetju videl veliko množico, ki je ni
mogel nihče prešteti, iz vseh narodov,
rodov in ljudstev in jezikov, kako je stala pred Jagnjetovim prestolom s palmami zmage v rokah.
Vidimo torej, da s samim navajanjem
svetopisemskih stavkov ne pridemo do
zadovoljivega odgovora na vprašanje,
kolik bo zveličanih.
In vendar je odgovor. Kratek in ja-

sen. Jezus ga daje v današnjem evangeliju, ko pove, kdo ne bo in kdo bo zveličan.
Kdor je delal krivico, ne bo zveličan,
pa čeprav je po kakšnem srečnem naključju sedel z Jezusom pri mizi, z njim
jedel in pil in ga poslušal. Tako zveličanje bi bilo preveč poceni. Kakšen
Bog bi pa bil, ki bi delil nebesa po srečnem naključju.
Kdo pa bo zveličan? »Prizadevajte si,
da vstopite!« se glasi Jezusova spodbuda. Za zveličanje si je torej treba prizadevati. Kaj prizadevati? Med mnogimi
zložnimi cestami najti tisto strmo, ki
vodi k Bogu, in med mnogimi širokimi
vrati poiskati tista ta ozka, ki se odpirajo v nebesa. Kdor bo do teh vrat prispel,
si bo moral prizadevati, da bo brez vse
odvečne krame, ker bi ga ta ovirala pri
ozkem prehodu. Ozka vrata so navadno
tudi nizka, zato si bo moral prizadevati,
da ne bo imel na sebi prav nič narejene
in umišljene visokosti.
Zveličanih bo torej toliko, kolikor bo
takih, ki si bodo za to prizadevali.

Resnično vernega človeka čas skrbi manj kot večnost.
Čas namreč gleda v luči večnosti.
(Jean Guitton)

Po: p. Franc Cerar

Prizadevajte si,
da vstopite skozi ozka vrata,
kajti povem vam:
Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo
mogli.
Lk 13,24

Ti si pa res čuden, Jezus!
Vsi delajo reklamo za široka vrata. Vrata popustov in razprodaj, po načelu »plačaš dva, dobiš
tri«, ničvrednih reklamnih daril, darilnih bonov,
nagradnih kartic, s katerimi lahko postaneš milijonar, diet, ki ti pomagajo shujšati, ne da bi ti bilo treba manj jesti, tečajev, ki te naučijo tujega
jezika v nekaj dneh, iger »podrgni in zadeni«.
Sreče, ki jo najdeš že lepo izdelano.
Ti pa nas spodbujaš, naj vstopimo skozi ozka
vrata. Vrata podarjanja sebe drugim, bratstva z
vsemi, nenavezanosti na stvari in ljudi, boja za
mir in pravičnost, zvestobe, prenašanja težav in
trpljenja, dialoga in odpuščanja. Sreče, ki jo
gradimo dan za dnem.
Si pa res čuden, Jezus!
Ne bojiš se, da bi ostal sam, ne spreminjaš mišljenja zaradi priljubljenosti, poslovne ali politične
koristi.
Ti vztrajaš: »Vstopite skozi ozka vrata. Izognite
se zastoju, ki ga bodo povzročili tisti, ki bodo
hoteli vstopiti skoznje, ko se bodo zavedeli, da
so jih široka vrata vodila v nič. Takrat bo namreč prepozno.«
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Evangelist Luka nas hoče opogumiti, da bi
skozi vse stiske, ki nas zadevajo na naši
poti, hodili zaupno in pogumno. Kajti tudi
nas pričakuje Božje veličastvo. Tudi mi
bomo vzeti v Božje kraljestvo, v nebesa.
Jezusova smrt in vstajenje nam hočeta odvzeti strah pred ogroženostmi, pred našimi
življenjskimi krizami, pred neuspehom in
uničenjem naših življenjskih načrtov. Vse to
so le stiske, skozi katere korakamo v skupnost z Jezusom v Božje veličastvo.
Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka

30. avgust
FELIKS (SREČKO)
Bil je škof v mestu Tibiuka v prokonzularni
Afriki – v današnjem Tunisu – za časa
rimskega cesarja Dioklecijana, zadnjega
preganjalca kristjanov med cesarji. Ta je leta
303 izdal odlok, s katerim je kristjanom
odvzel državljanske pravice in častne
službe, prepovedal dajati svobodo
krščanskim sužnjem, zapovedal sežgati
svete knjige kristjanov in porušiti njihove
bogoslužne stavbe. V začetku tega leta so
ta odlok razglasili tudi v mestu Tibiuki.
Rimski upravitelj Magnilijan je povpraševal
po Božji knjigah, da bi jih dal sežgati.
Ugledni možje in duhovniki so povedali, da
ima slednje pri sebi škof Felix, ki pa je tisti
dan šel v Kartagino. Ko se je škof vrnil, ga
je upravitelj Magnilijan velel privesti, a ga ni
mogel pregovoriti, da mu izroči knjige. Zato
ga je zvezanega poslal prokonzolu v
Kartagino, ki prav tako ni bil uspešen z
zasliševanjem in prepričevanjem. Dali so ga
v najbolj mračno ječo in ga vklenili v verige.
Tudi tam ga niso uspeli pregovoriti, da bi
knjige izročil, zato je bil naposled z ladjo
prepeljan pred cesarsko sodišče na
italijanski polotok, kjer je bil obsojen na smrt
z mečem.

Bog nas je ustvaril iz ljubezni,
da bi nas osrečil.
Toda povsem podarjena in
vsiljena sreča ni popolna sreča.
Kako vse drugačno zadoščenje imamo, kadar smo pri svoji sreči
sami sodelovali.

(Janez Janžekovič)

SMEH JE POL ZDRAVJA

SPOMENIK – »Kaj predstavlja en samcat las
na plešasti glavi?« – »Spomenik padlim.«
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
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