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BESEDE, KI SEM VAM JIH GOVORIL, SO DUH IN ŽIVLJENJE

Vsak dan slišimo veliko besed. Večina od njih gre skozi
eno uho noter in skozi drugo ven. Ne dotaknejo se nas in izginejo hitreje kot so prišle. Nekatere pa ostanejo. Katere?
Predvsem tiste, ki so prijetne, ki pobožajo naša čustva in našo dušo. Vsakdo ima vklopljen filter, ki prepusti le tisto, kar si
želimo, kar bo dobro za nas. Zato se ne smemo čuditi, da so
mnogi zelo zaprti pred širšo družbo, da se najbolje počutijo
doma, da so varni le v svoji sobi, kjer jih nihče ne moti. Ob
»Duh je tisti, ki oživlja,
takšnem ravnanju si marsikdo postavi vprašanje: »Ali je to
meso nič ne koristi.
res dobro zanje? So v tej svoji samoti res zadovoljni?« Jezus
Besede, ki sem vam jih govoril, je bil v podobni situaciji ko je nasitil množico in niso razumeli
njegovega dejanja. Naslednji dan jim je razlagal, da je on
so duh in življenje.
»kruh življenja« in takrat so se celo učenci spotikali nad njim:
Toda med vami so nekateri,
«Trda je ta beseda, kdo jo more poslušati?«
ki ne verujejo.«
Kako smo odprti za novosti? Je v nas dovolj močna želja,
Jezus je namreč od začetka
da bi se učili in tako bogatili svoje življenje z novimi izkušvedel, kateri ne verujejo in
njami? Če na svetu ni nihče odveč, če smo ustvarjeni z dokdo ga bo izdal.Govoril jim je: ločenim namenom, potem ima vsakdo nekaj dobrega, kar
daje na razpolago vsem, s katerimi se srečuje. Tako bi mo»Zaradi tega sem vam rekel:
ralo biti. Žal so mnogi razočarani, ker je na svetu preveč kriNihče ne more priti k meni,
vic in veliko slabega, kar jih oddaljuje od ljudi in se zapirajo v
če mu ni dano od Očeta.«
svoj mali svet. In ravno za take, ki so razočarani in brez voPo tistem je mnogo njegovih
lje, je namenjeno Jezusovo sporočilo: »Kdor je moje meso in
učencev odšlo in
pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poniso več hodili z njim. Jezus je slednji dan. … Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje.« Jezus se ne more razdajati za ljudi, ki so polni satedaj rekel dvanajsterim:
mih sebe. On se daje tistim, ki so nemočni, nesposobni živeti
»Ali hočete tudi vi oditi?«
smiselno in polno, zato iščejo pomoč nekoga, ki jih lahko
Simon Peter mu je odvrnil:
dvige in jim vrne človeško dostojanstvo. Jezus je najprej pri»Gospod, h komu naj gremo?
šel k izgubljenim ovcam svojega naroda. Kot Jud se je moral
Besede večnega življenja
dati na razpolago svojim sonarodnjakom. Judje so sicer priimaš in mi trdno verujemo
čakovali odrešenika, a Jezusa niso bili sposobni sprejeti, ker
in vemo, da si ti Sveti, Božji.«
so poznali njegovo družino, ki ni bila kaj posebnega. Ker niso bili dovolj odprti za presenečenja in novosti, so v Jezusu
(Jn 6,63–69)
videli le običajnega človeka. Njihovi predsodki so bili glavna
ovira, da v Jezusu niso mogli prepoznati Božjega Sina.
Ali je danes kaj drugače? Tisti, ki so samega sebe postavili za središče, Boga ne potrebujejo in
zato niso sposobni videti božja znamenja. Šele ko se znebiš svojega napuha, ko se prizemljiš in se
sprejmeš takšnega kot si, začutiš potrebo po pravem odrešeniku, ki ni kak nadomestek, ampak
oseba, ki ti je blizu in ti res pomaga. Zato Jezus govori tudi nam: »Besede, ki sem vam jih govoril,
so duh in življenje!«

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
21. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
26.8. Trnje
Sv. Zefirin, papež

7,30 Po namenu, Palčje 49, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 62
Po namenu, Klenik 4/b, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Ponedeljek

27.8.

Sv. Monika, žena

Torek

28.8.

Sv. Avguštin, šk.,c.u.

Sreda

29.8.

Muč. Janeza Krstnika

Četrtek

Palčje

20h Po namenu, Palčje 12

Klenik

20h Po namenu, Klenik 23, 1. obletnica

Zagorje

30.8. Juršče

7h Za mir, N.N.
19h Po namenu, Juršče 92, osmina

Sv. Feliks, mučenec

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
31.8.
19h Spoved za romarje
Sv.Rajmund, redovn. Zagorje 20h Po namenu, Zag. 21
Sobota

1.9.

Sv.Egidij (Tilen), opat

Davča

Po namenih romarjev

7,30 Po namenu, Juršče 62, 30. dan
22. NEDELJA Juršče
8,30 Češčenje SRT
MED LETOM Trnje
9h Po namenu, Trnje 53, osmina
- ANGELSKA Trnje
2.9. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
- ŽUPNIJSKO ROMANJE v soboto, 1.9. v SELŠKO DOLINO: Odhod iz Zagorja
bo zjutraj ob 7h. Pobiramo še v Drskovčah, Palčju, Parjah, Kleniku in Trnju. Obiskali bomo Železnike, grob našega mučenca duhovnika Filipa Terčelja v Davči,
kjer bomo imeli tudi sv. mašo v župnijski cerkvi Naše ljube Gospe presvetega Srca, Sorico pod Ratitovcem, dražgoško novo cerkev sv. Lucije. Zaključili bomo v
Škofji loki. – Na avtobusu je še eno prosto mesto.
- SLOVENSKA KARITAS – ZA SRCE AFRIKE: nas vabi, da se tudi letos vključimo v verigo pomoči, s katero preko naših misijonarjev v Afriki in na Madagaskarju pomagamo preživeti mnogim družinam, ki jih prizadevajo vedno pogostejše
suše in s tem lakote. Tisti, ki imate naročeno revijo Ognjišče, ste prejeli zgibanko
s poročilom o pomoči v lansko letni akciji in hvaležnost naših misijonark in misijonarja zanjo. Na drugi strani pa tudi načrte, ki bi jih radi uresničile z letošnjo pomočjo. Dodana je položnica, da lahko napišete svoje podatke in znesek, ki ga želite
darovati za te namene. – Na mizici za tisk pa je tudi nekaj zgibank Z delom do
dostojnega življenja, ki omogoča družinam v Afriki, Albaniji in na Šrilanki, da se
z delom preživijo in dostojno živijo! Podprimo delo učitelja ali zdravstvenega delavca na misijonu v Afriki! Kdor želi mesečno darovati v ta namen, naj si vzame
zgibanko in izpolni pooblastilo, kakor je zapisano na njej.
- KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA vabi k vpisu na izobraževanje v Vipavi ob
sobotah. Informativni dan bo (Škofijska gimnazija Vipava) v soboto, 1. septembra
2018, ob 17h. Vpis je možen isti dan ali po pošti do 21. septembra 2018. Potrebne dokumente pošljete po pošti na naslov: KPŠ, s. Jana Rovtar, Kraška ulica 2,
6310 Izola.

- Na TEOLOŠKI FAKULTETI od 22. do 29. avgusta poteka zadnji prijavni rok
za vpis v študijske programe prve stopnje in enoviti magistrski študij, ki je namenjen tudi duhovniškim kandidatom. Več informacij dobite na spletni strani Teološke fakultete in referatu v Ljubljani ali Mariboru.

DUH, KI OŽIVLJA
Jezus ponovno zatrjuje, da je njegovo prejemamo, kadar to delamo v duhu, v
telo resnična jed in kri resnična pijača. veri in ljubezni. Sam zunanji obred brez
Mnogi poslušalci tega sporočila ne duha nič ne koristi.
sprejmejo. Jezusa trumoma zapuščajo.
Iz dobrih del in lepega krščanskega
Ostane le skupina privržencev, zbrana življenja tistih, ki se z Jezusovim teleokrog apostola Petra.
som ne hranijo, pa smemo sklepati, da
Današnje stanje ni veliko drugačno. jih oživlja in da jim navdihuje dobroto
Poznamo skupnosti kristjanov, ki trdijo, tisto razumevanje obhajanja Jezusove
da ne verujejo v Jezusovo navzočnost zadnje večerje, do katerega so se spopod podobama kruha in vina na naših sobni povzpeti. Spomniti se moramo
oltarjih. Priznajo sicer, da je Jezus pogostih Jezusovih besed: »Kdor more
spremenil kruh v svoje telo, a da je to razumeti, naj razume.« Oživlja pa jih še
storil le pri zadnji večerji. Mi danes ob- nekaj: Božja beseda. Z njo se hranijo in
hajamo le spomin na oni enkratni dogo- z njo nadomeščajo, kar bi jim sicer dadek. Sklicujoč se na Jezusove besede: jalo prejemanje obhajila. Opirajo se na
»Če ne boste jedli telesa Sina človeko- Jezusovo izjavo, da je njegov pravi
vega in pili njegove krvi, ne boste imeli učenec tisti, ki njegovo besedo posluša
življenja v sebi«, utegne kdo sklepati, in izpolnjuje.
da bi duhovnost teh ljudi morala biti
Naša misel gre še dalje. Odkriva dumrtva, saj nima od česa živeti. Izkustvo hovnost in dobra dela tudi pri nekaterih,
pa dokazuje, da je marsikje živa in da ki se ne hranijo ne z Jezusovim telesom
prinaša sadove dobrih del. Kako si to in ne krvjo. Upravičeno smemo skleparazlagati?
ti, da jih oživlja Jezusov Duh od zno»Duh je, ki oživlja, telo ne koristi traj. Ta namreč ni vezan ne na kruh, ne
nič,« nam zagotavlja Jezus v današnjem na besedo in na nič zunanjega, temveč
odlomku. To pomeni, da tudi mi, ki ve- veje, kjer hoče, in oživlja, kogar hoče.
Po: Beseda da besedo
rujemo v Jezusovo resnično navzočnost
v posvečenem kruhu, tega le takrat prav
Veliko njegovih učencev, ki so to slišali, je reklo: »Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?«
... Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in
niso več hodili z njim (Jn 6,60–66).
Tudi če se oznanja evangelij na najboljši
možni način, to ne zagotavlja, da ga bodo ljudje
sprejeli. Tega se je dobro zavedal Jezus, ki je
evangelij gotovo znal oznanjati. Če ga zavrne
kdo, ki ga je razumel, je za svoj »ne« odgovoren

sam. Če pa ga zavrne kdo, ki ga ni mogel razumeti, pade odgovornost na tistega, ki je slabo
oznanjal. Kdor popači veselo novico, da bi jo naredil prebavljivo, je podoben hvalisavemu mešetarju; ne zanima ga resnica, temveč aplavz, ki
ga bo deležen.
Ravno to, česar Jezus ni iskal.
Pazite se takšnih mešetarjev!

Lahko se vtihotapijo tudi med teologe, strokovnjake za moralna vprašanja, duhovnike, »dejavne« kristjane in kristjanke, lažne preroke.
»Pa kaj misli papež?« – pravijo – »Kaj se ne zaveda, da si bo s takim govorjenjem odtujil številne
moške, številne ženske, številne mlade ljudi?«
Takšni mešetarji so tudi kristjani »na ameriški način«, ki bi radi pogojevali Božjo besedo z anketami: »70 odstotkov zagovarja splav, homoseksualnost, ločitev. Torej ...«
Ti ljudje pozabljajo, da Jezus dvanajsterim, zmedenim zaradi svojega nauka preprosto reče: »Ali
hočete tudi vi oditi?«
Po: Tonino Lasconi, 365+1 dan s teboj

Božje volje ni težko spoznati.
Javlja se nam
od trenutka do trenutka po naših
človeških in poklicnih dolžnostih.
Vsak hip vemo, kaj naj storimo,
če hočemo biti
marljivi, dobri, plemeniti.
Izpolni do kraja svojo dolžnost,
pa si izpolnil Božjo voljo.
(Janez Janžekovič)



V luči Božjega razodetja
lažje doumem in občutim,
da je vsako človeško življenje
Božji dar, Božja last,
ustvarjeno za nesmrtnost
in zato že na tem svetu
zaznamovano s svetostjo in
poklicano k izpopolnitvi v svetosti.
(Vanja Kržan)



Človek, ki ga srečujemo na ulici in
govorimo z njim, je Božja podoba.
Če mu služimo in spoštujemo
njegovo dostojanstvo,
služimo samemu Bogu.
(Tomaš Špidlik)



30. avgust
ALFRED ILDEFONZ SCHUSTER
Rodil se je v Rimu leta 1880 in z osemnajstimi leti je postal benediktinski menih. V duhovnika je bil posvečen leta 1904, za opata
rimskega benediktinskega samostana pri
Svetem Pavlu znotraj obzidja je bil izvoljen
leta 1918. Papež Pij XI. ga je leta 1929
imenoval za milanskega nadškofa in kardinala. Kardinal Schuster je bil izjemna osebnost verskega življenja v Italiji za časa fašizma, zoper katerega je odločno nastopal z
govorjeno in pisano besedo. Kot milanski
nadškof je pripravil pet škofijskih sinod, petkrat je obhodil vso svojo škofijo, posvetil je
275 cerkva, nad 150 oltarjev, 21 škofov in
1300 duhovnikov. Njegovi spisi obsegajo
121 zvezkov, ohranjenih je nad 80.000 njegovih pisem. Umrl je 1. septembra 1954. Za
blaženega ga je razglasil sv. Janez Pavel
II., in sicer 12. maja 1996.

Tviti papeža Frančiška
Gospod, daj nam milost, da
bi se zjokali nad svojo brezbrižnostjo, nad krutostjo, ki
je v svetu in v nas samih.

SMEH JE POL ZDRAVJA
Ko je Milan Kučan leta 1998 zapuščal mesto predsednika države, je nadškofa Perka
povabil na kosilo. Ob slovesu mu je nadškof Perko dejal: »Gospod predsednik, nikar se ne čudite, ker vam bom zaželel
srečno smrt. To je najlepše in najboljše,
kar lahko zaželimo bližnjemu: da bi bil čim
prej v nebesih, odrešen tukajšnjega trpljenja in nesreče.
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/

