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Trnja in Zagorja
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MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA

»Povej nam, kdo ti daje pravico, da smeš tako delati!« so
farizeji in pismouki spraševali Jezusa, ker je na sobotni dan
ozdravljal in s tem kršil judovsko versko zakonodajo. Vsako
kraljestvo ima skrbno izdelano zakonodajo in upoštevanje
le te je zapovedano vsem državljanom. Kdor teh predpisov
ne upošteva, mora računati s sankcijami. Na to se je skliceval Pilat, ko je na sodnem procesu vprašal Jezusa: »Si ti
judovski kralj?« »Praviš to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« je sledil Jezusov odgovor. »Moje kraljestvo
ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi
se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda
moje kraljestvo ni od tod.« S tem odgovorom je Jezus Pilatu in vsem, ki so ga tožili, zaprl usta. Govoril je o nečem,
kar si niso znali predstavljati.
Jezus je odgovóril:
Jezus je postavil neke vrste ločnico med nebesi in zem»Moje kraljestvo ni od tega sveta. ljo. Gre za dve različni stvarnosti, ki pa sta bili v njem zdruKo bi bilo moje kraljestvo
ženi, saj je bil Bog in človek hkrati. In obe stvarnosti sta bili
od tega sveta,
v njem uravnoteženi, da ne moremo govoriti o osebnosti z
dvema različnima nagnjenjema. To se je najbolje videlo v
bi se moji služabniki bojevali,
načinu, kako je sprejemal ljudi, zato so ljudje govorili: »Od
da ne bi bil izročen Judom,
kod njemu to? Govori z oblastjo!« Jezus se je zavedal, da
toda moje kraljestvo ni od tod.«
je nastopil čas, da se Božje kraljestvo razodene vsem ljuPilat mu je rekel:
dem, zato je govoril kot tisti, ki ima oblast. Svoje učenje je
»Torej si ti vendarle kralj?«
postavil ob bok farizejev in pismoukov, ki pa so ga zavračaJezus je odgovóril:
li, ker so ga imeli za tekmeca. Jezus pa ni želel nikogar izpodriniti, zato je z lahkoto Pilatu odgovoril: »Ti praviš, da
»Ti praviš, da sem kralj.
sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato, da
Jaz sem zato rojen in
pričujem za resnico. Kdor je resnice, posluša moj glas!«
sem prišel na svet zato,
Smemo torej trditi, da ima Božje kraljestvo v svojem teda pričujem za resnico.
melju resnico kot izhodišče. Gre za resnico o Bogu in o čloKdor je iz resnice,
veku, o nebesih in o zemlji. Te resnice Jezus ni toliko razposluša moj glas.«
lagal, ampak jo je živel. Sam je hotel izžarevati to kraljes(Jn 18,36–37)
tvo, zato je lahko dejal: »Kdor vidi mene, vidi Očeta!« Apostoli tega niso razumeli, zato je Filip protestiral: »Pokaži nam Očeta in zadosti nam bo!« Če se v Božje
kraljestvo usmerjaš s svojim razumom, ga ne boš razumel. Nebeškega Očeta in Jezusa ne razumemo,
dokler iščemo moč, oblast, gospodovanje, prve sedeže in klanjanje množice. Jezus se je prepustil človeškim rokam, ki so ga pribile na križ. Zgodila se mu je krivica, a jo je ponižno sprejel, se dal prebosti s sulico in ko sta pritekli kri in voda, ko je smrt slavila zmago, je prišlo do preobrata. V tej popolni daritvi je
Božje kraljestvo zasijalo v vsej slavi in moči, ki mu nobeno zemeljsko kraljestvo ni kos. Kdor more razumeti, naj razume!
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
NEDELJA
JEZUS KRISTUS Trnje
KRALJ VESOLJSTVA

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 8
Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

25.11. Zagorje 10,30 V čast J.K. Kralju za vse župljane obeh župnij

Sv.Katarina Aleksand.

Ponedeljek

26.11.

Sv.Leonard Portomav

Torek

28.11.

Sv.Katarina Labouré

Četrtek

14h SHOD: V čast sv.Justu in Luciji za sosesko, dar.
Parje 23

Palčje

16,30 Po namenu, Palčje 12, 1. Obletnica

27.11. Klenik

Sv.Modest in Virgil,šk.

Sreda

Parje

Brdo
Zagorje

29.11. Juršče

17,30 Po namenu, Klenik 44
19h Po namenu, Ratečevo Brdo 1, obletna

7h Po namenu, Zagorje 57
16h Po namenu, Juršče 23, obletna

Sv.Filemon, mučenec

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Začetek devetdnevnice k Brezmadežni
Petek
30.11. Zagorje 17,30 Po namenu, Zagorje 37
Sv. Andrej, apostol
Devetdnevnica k Brezmadežni
1. Sobota
1.12. Zagorje 17h Spoved
Sv.Karel de Foucauld
17,30 Po namenu, Zagorje 21, obletna
Devetdnevnica k Brezmadežni
8,30 Češčenje SRT in Devetdnevnica k Brezmadežni
1. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h Po namenu, Trnje 67
NEDELJA
2.12. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Vivijana, mučenka Juršče 12h Po namenu, Juršče 71, 1. oboletnica

Zagorje 15h Devetdnevnica k Brezmadežni
- SHOD V PARJAH je danes ob 14. Na začetku sv. maše bo blagoslov oltarnega
križa, ki ga je obnovil g. Kokalj. Med mašo je ofer za cerkvene potrebe.
- DANES se končuje TEDEN ZAPOROV, jutri pa začenja TEDEN KARITAS z
geslom: »Mladost iz korenin modrosti«. V tem tednu bo jutri ob 18h v Postojni
sv. maša za vse sodelavke in sodelavce Karitas. V sredo zvečer ob 20h bo po
TV in radiu prenos dobrodelnega koncerta KLIC DOBROTE za družine v stiski
iz dvorane Golovec v Celju. V četrtek je dan odprtih vrat v skladišču Karitas v Pivki. V nedeljo – 1. adventno – se zaključuje teden Karitas s sv. mašo, med katero
bo nabirka za našo MŽ Karitas, kar zelo priporočam!
- PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA je zadnja nedelja v cerkvenem
letu. S prihodnjo nedeljo, 1. ADVENTNO začenjamo novo cerkveno leto, nov krog
odrešenjskih skrivnosti. Nov krog naj nas spodbudi k večji hvaležnosti za dar vere
in k poglabljanju prijateljstva z Bogom. Da bi se z molitvijo, dobrimi deli in tudi odpovedmi lepše pripravljali na Jezusov prihod v bližajočih se praznikih, nam bo v
pomoč Adventni koledar, ki so ga ali ga bodo prejeli vsi veroučenci. Za odrasle pa
je revija Ognjišče tudi pripravila adventni koledar, ki nam bo z različnimi spodbudami oplemenitil našo pripravo na božične praznike.

Veroučenci bodo tudi vsako nedeljo krasili golo drevo z lističi določenih barv za
vsako nedeljo. Prvo nedeljo bo listič zelen, kvadratne oblike, na katerega bodo
napisali »lastno« molitev in obesili list na drevo. Ta način bo otroke spodbujal, da
se bodo lepše pripravljali na praznik Jezusovega rojstva.
- DEVETDNEVNICA k BREZMADEŽN začne v četrtek, 29.11. V Zagorju bo vsak
večer ob 17,30, v Trnju in po podružnicah, kjer bo maša.
- ADVENTNI ORATORIJSKI DAN bo v soboto v župnišču v Zagorju za obe župniji. To bo lep dan za vse sodelujoče. – Če kdo še ni oddal prijavnice, naj mi jo izroči še danes.
- OTROCI, ki boste delali adventne venčke v Trnju, prinesite s seboj zelenje.
- OKLICI v Zagorju: Biščak Luka - Čeligoj Jasmina.
- OGNJIŠČA: Izšla je zadnja letošnja številka, kot vedno zelo bogata in raznolika.
Naslednja številka, ki bo izšla že pred Božičem, bo že začela nov letnik 2019.
Tisti, ki se želite na novo naročiti na Ognjišče ali ga odpovedati, storite to do 12.
decembra. Naročnina za prihodnji letnik je 33,50 €.
Napovedujejo, da se bo DRUŽINA v prihodnjem letu prenovila. Celoletna naročnina Družine plačana do konca januarja bo kot preteklo leto: 104.- €, pozneje
109.- €.

KRALJ, KI NI OD TEGA SVETA
Kraljev in cesarjev je vedno manj,
saj jih imajo samo v nekaterih državah.
Svet jih je v glavnem pospravil v muzeje, sijajne grobnice in arhive. Ljudstvo
pa si je izbralo demokracijo in vlada
samo sebi.
Zdi se pa, da se dandanes nekakšni
»kralji« in »cesarji« vračajo v drugačni
preobleki. Uživajo celo večjo čast, še
več podložnikov se jim klanja in še lepše kraljevske palače si privoščijo. Med
te preoblečene kralje prištevam predvsem razne zvezdnike popularne glasbe. Sto tisoči jim plačujejo desetino, na
koncertih pa od navdušenja dvigajo roke, padajo v trans in v nezavest. Nekaj
podobnega bi lahko rekli o nekaterih
vrhunskih športnikih, filmskih zvezdah,
politikih, ki jim godi, da se zanje ljudstvo navdušuje. Kralji v novi preobleki,
v novi izdaji.
Zdi se torej, da tudi človek sredi zlate
demokracije potrebuje kralje; potrebuje
nekoga, ki ga skoraj po Božje časti,
obožuje in mu služi. V človeku je silna
potreba po češčenju. Nekoga mora ime-

ti na prestolu in ga častiti. Če to ni Bog,
je pač kakšen drugi, manjši »bog«, ki
ima lahko različna imena: Razum, Napredek, Kariera, Uspeh, Denar, Veliki
jaz … veliko je kandidatov za prestol.
Po vsem tem se nam bo zdelo nadvse
nesodobno, da kristjani govorimo o
Kristusu kot kralju. Tega najbrž ne bi
počeli, če ne bi bil Jezus sam tako jasno
rekel o sebi: »Kralj sem.«
Ko je to izrekel, ni sedel na sijajnem
prestolu v zlatih oblačilih, ampak je stal
kot obsojenec pred rimskim upraviteljem Poncijem Pilatom.
Kakšen kralj je torej? Odgovor izvemo, ko nadaljuje: »Moje kraljestvo ni
od tega sveta.« Vsi drugi kralji v zgodovini so bili in so še vedno od tega
sveta in za ta svet. Ljudje jim morajo
služiti, streči in dajati. On pa pravi:
»Nisem prišel, da bi mi stregli, ampak
da bi jaz stregel in dal svoje življenje za
vse.« To torej pomeni, da ni od tega
sveta. Služiti, streči, darovati se – te reči
zares niso od tega sveta. Presegajo ga.
Po: Ozare – TV Slovenija, 1994

Če je Jezus naš kralj in naš Gospod,
potem iz tega sledi logičen sklep, da
smo mi Božji služabniki. Torej se mu
prostovoljno povsem izročamo, ker ga
kot Gospoda sami priznavamo, mu verjamemo in zato tudi želimo živeti po
njegovih navodilih in željah. Praktično
to pomeni, da mu po svojih najboljših
močeh želimo povsem podvreči svoje
misli, da želimo svoje besede oblikovati v skladu z njim, ki je Beseda živega
Boga, in da želimo, da so vsa naša dejanja povsem podrejena njegovi volji,
kot našemu »vodilu«. Da smo služabniki v odnosu do Gospoda v zadnji
stopnji, pomeni tudi to, da se zavedamo, da sami nismo zmožni odrešenja,
zato moramo samo v njem iskati zadnji
vzrok svojega upanja na odrešenje in
večno življenje. Prav tako kot svoje
večne prihodnosti nimamo v svojih rokah, ugotavljamo, da tudi temelja svojega bivanja ne moremo imeti drugje
kot samo v njem.
Ta odnos Gospod, kralj, vladar – služabnik, nima v sebi niti trohice pridiha
gospodovalnosti v posvetnem pomenu
besede niti kančka suženjske odvisnosti.
Nasprotno, saj lahko samo v tem odnosu dosegamo najvišjo mero svoje svobodnosti. Vsi drugi odnosi nas v resnici
lahko zasužnjujejo.
M. Turnšek

SMEH JE POL ZDRAVJA

LOTO – »Za tukajšnjo fakulteto vaši rezultati
ne zadostujejo« reče profesor, »toda na vašem
mestu bi poskusil pri lotu.« – »Kako to mislite?« – »No, od 39 izpitnih vprašanj ste na 7
odgovorili pravilno.«
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.ztz.rkc.si

26. november
SV. LEONARD PORTOMAVRIŠKI

Rodil se je 1676 v mestu Porto Maurizio. Bil je zelo nadarjen fant in oče ga je
poslal v Rim študirat medicino. Ko mu je
bilo 21 let, je stopil k frančiškanom. Po
mašniškem posvečenju je bil nekaj časa
profesor modroslovja v samostanski šoli,
nato pa je odšel v misijone. S tridesetimi
leti je nastopil naporno in odgovorno poslanstvo ljudskega misijonarja v domovini,
ki ga je z veliko gorečnostjo opravljal vse
do konca svojega življenja. Pridigal je s
tako prepričljivostjo in vnemo, da so bili
ljudje pretreseni. Na vso moč je pospeševal pobožnost križevega pota. Dajal je
pobudo za opravljanje večerne molitve, ki
se je ukoreninila marsikje, tudi pri nas.
Zahvaljujemo se ti za kraljestvo miru, resnice in ljubezni, za kraljestvo, ki ni od tega
sveta.
Tvoje glave ni krasila krona iz draguljev; s
trnjem so ti prebadali čelo. Ti pa si rekel:
Da, kralj sem.
Vabiš nas na svojo gostijo v podobi kruha
nam daješ svoje telo.
Kralj časnega in večnega bivanja, kralj vsega živega, prepoznavamo te iz vidnih stvari,
iz čudovitega zapisa narave.
Bodi zahvaljen zaradi dobrote, zaradi svete
mane, s katero nas hraniš.
Po: B. Golob,
Zahvala za Božji kruh

