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VEM, KDO SI: SVETI, OD BOGA

Živimo v svetu velikega mešanja kultur, jezikov, ideologij in
življenjske prakse. Vsak je postal svet zase in zato moramo biti
zelo tolerantni, če hočemo živeti skupaj in se vsaj za silo prenašati. V glavnem se potrudimo, da ne prihaja do večjih konfliktov, vendar ni vsaka strpnost tudi dobra. Ko se navadimo
sprejemati vse, kar se dogaja, se prehitro zabrišejo razlike
med tem, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je krepost in kaj greh,
kaj dobrina in kaj zlo. Pregovorno radi rečemo: Ni vse zlato,
V njihovi shodnici pa je bil
kar se sveti. V praksi pa na ta pogovor pozabimo in vse
mečemo v isto vrečo. Tukaj tiči eden od razlogov, da se kljub
prav tedaj človek z
številnim možnostim, ki nam jih dajejo sodobne tehnologije
nečistim duhom in je zavpil:
komuniciranja, ne razumemo in je zato vedno več sovraštva,
»Kaj imamo s teboj,
vojn, terorizma in spopadov na vseh področjih našega življeJezus Nazarečan?
nja. Tako ne gre, kajti resnica je samo ena, kot je samo en
Si nas prišel pokončat?
svet, na katerem živimo in tudi samo eno človeštvo.
Vem, kdo si: Sveti, Božji.«
Evangelist Marko je zapisal odlomek o Jezusovem govoru v
shodnici. Strmeli so nad njegovim naukom in nad resnico, ki jo
Jezus pa mu je zapovedal:
je razkrival. To resnico je zaznal tudi človek z nečistim duhom »Umolkni in pojdi iz njega!«
in je zavpil: "Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas priNečisti duh ga je stresel,
šel pokončat? Vem, kdo si: Sveti od Boga." To poročilo je razzavpil z močnim glasom
krivalo stanje tedanjega časa, ki se do danes ni kaj bistveno
in šel iz njega.
spremenilo: povsod srečujemo ljudi, ki so razsvetljeni in tiste,
Vsi so se tako začudili,
ki hodijo v temi, eni vidijo, da bo dobrota kljub številnim krizam
na koncu zmagala, drugi vidijo povsod samo propad in nič ne
da so razpravljali
storijo, da bi se temu uničenju zoperstavili. Kam naj v tem razmed seboj: »Kaj je to?
dvojenem svetu umestimo toleranco? So trenutki, ko je treba
Nov nauk z oblastjo!
jasno reči: "Vem, iz kakšnega testa si in komu pripadaš? Zato
Celo nečistim duhovom
nimava kaj barantati. Kar delaš je pogubno! Jaz se bom držal
ukazuje
in so mu pokorni.«
svojega Boga!"
Tako bi bilo edino prav, kajti za resnico se je treba vedno
(Mr 1,23–25)
boriti, o njej govoriti in iz nje živeti. Samo tako bomo lahko v
pravem pomenu besede strpni in ljubeznivi drug do drugega. Zakaj nam to ne uspeva? Ker večina nima
hrbtenice, ne mislijo s svojo glavo in se niso pripravljeni postaviti za resnico. Zato vedno bolj ugotavljamo, da živimo v družbi, ki je mlačna, mnogi se obračajo po vetru in niso pripravljeni stopiti na stran dobrega, poštenega in pravičnega. Danes krščanstvo ni več prepričljivo in bo treba narediti miselni preobrat, če hočemo, da bo nova evangelizacija, o kateri veliko govorimo, tudi uspešna. Papež Frančišek se
zelo trudi, da bi ustvaril red pri vrhu, a ima veliko nasprotnikov. Vsi se strinjamo, da se je treba vrniti k
evangeliju, ki ga je Jezus učil, a besede niso dovolj. V dejanjih moramo pokazati, da želimo živeti drugače in smo zato pripravljeni, da tudi sami kaj naredimo za zmago dobrega.

župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
4. NEDELJA MED Trnje
Trnje
9h +Franc in Marija Rebec, Trnje 73
LETOM
+Jože Žigon, Trnje 58, obletna
- SVETOPISEMSKA
28.1. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
12h +i Pavlovič in Česnik, Palčje 23
Sv.Tomaž Akvinsi, c.u. Palčje
Ponedeljek 29.1.
Palčje
16,30 +Karolina in Janez Kovačič, Palčje 8, obletna
Sv. Konstancij, škof

Torek

30.1.

Sv. Martina, mučenka

Sreda

31.1.

Sv. Janez Bosko, duh.

Četrtek

Zagorje

17h V dober namen

7h V dober namen

1.2. Parje

Sv.Brigita Irska, opat.

1. Petek

Klenik

16,30 +Jože Gržinič, Parje 23/a
Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice

2.2. Trnje

16,30 V dober namen

Zagorje 17,30 +Janez in Marija Česnik, Zagorje 60
+Pavel Škrlj, Drskovče 1/a, obletna
1. Sobota
3.2.
17h Spoved
Sv. Blaž, škof, mučen. Zagorje 17,30 +i Sitinger, Palčje 22, obletna
+i Kodre, Parje 22, obletna
Jezusovo darovanje
- Svečnica

8,30 Češčenje SRT
5. NEDELJA MED Trnje
Trnje
9h +Mima Vodopivec, Trnje 39, 1. obletnica
LETOM
4.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Jožef Leoniški
Juršče 12h +Ivan Zadel, Juršče 17, 1. obletnica
- SREČANJE BRALCEV in SVETOPISEMSKIH KROŽKOV ter vseh prijateljev
Svetega pisma bo danes ob 15h v Škofijski gimnaziji v Vipavi. Predaval bo g. škof
Jurij Bizjak. Lepo vabljeni!
- SVETOPISEMSKI MARATON z geslom: »Čujte in molite« bo v četrtek, 1.2. v
župnijski dvorani v Postojni. Začne se z mašo ob 18h in zaključi ob 22h. Lepo
vabljeni k sodelovanju.
- JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA bo v petek. Čeprav ni zapovedani
praznik, ste lepo vabljeni k sv. maši v Trnju ob 16,30 in v Zagorju ob 18h. Med
mašo je blagoslov sveč, ki jih prinesite s seboj. Nabavite si jih sami v trgovinah ali
v Postojni v prodajalni »Družine«. VEROUKA ta dan ne bo, otroci pridite k sv.
maši!
- PRVI PETEK je tudi ta dan. Zato bom OBHAJAL BOLNIKE IN OSTARELE na
domu že dopoldne. Sporočite, če še kdo želi, da ga pridem obhajat!
- PRVOSOBOTNO POBOŽNOST bomo imeli v Zagorju v soboto, v Trnju pa v
nedeljo. V soboto goduje sv. Blaž, priprošnjik za zdravje grla. BLAGOSLOV SV.
BLAŽA boste lahko prejeli v soboto.
- POROČILO S 15. REDNE SEJE ŽPS:
V Zagorju je bila v četrtek, 25. januarja: Duhovna poglobitev: Odlomek iz apostolskega pisma o družini pravi: »Bistvo in naloge družine navsezadnje določa
ljubezen.« To nas je vodilo v tokratno razmišljanje. Ali znamo razveseliti ljudi, ki so

nam blizu? Jih mogoče prizadenemo? Včasih se premalo zavedamo, da kar storimo
najbližjim, storimo Bogu. Zakramenti Cerkve se najbolj zrcalijo v naših medsebojnih
odnosih. Dom je prvi kraj za spravo in odpuščanje, odnosi v družini so pravi izraz naše
vere. Družinska molitev in skupni obredi so zato zelo pomembni. Člani smo sklenili, da
bomo na koncu svete maše še naprej molili za družine. Želimo, da se v nas vseh
poglobi duhovnost družinskega vsakdanjika. V župniji bomo molili tudi za birmance in
prvoobhajance. - Tajnica ŽPS se je udeležila srečanja tajnikov Škofije Koper. Na
srečanju v Vipavi so postavili smernice delovanja tajnikov in vseh članov ŽPS. Zbrali
so se v velikem številu in poudarili pomen sodelovanja župnikov in pastoralnih svetov.
Številne naloge čakajo nas vse predvsem, kjer se združujejo župnije. - - Praznovanja:
Pogled nazaj: Za nami je precej praznovanj, prav vsa so bila prijetna. Veseli nas, da
smo pri nekaterih zaznali več obiska. Da bi le tako bilo tudi v prihodnje! Birmanci so
ponudili sodelovanje pri miklavževanju in letošnji postavitvi jaslic. Zaslužijo si posebno
pohvalo in zahvalo. Žal nam je, da letos v Drskovčah ni bilo kolednikov. Drugo leto se
bodo morali bolje organizirati. Potrebujemo nove ministrante! Veroučenci, ki jih
ministriranje zanima, naj se javijo gospodu župniku. Njihova pomoč je zelo zaželjena.
Pogled naprej: Pred nami je slovenski kulturni praznik, pust in prav kmalu že post. O
križevem potu na Šilentabor se bomo dogovarjali v začetku posta glede na vremenske
razmere. Priložnost za spoved bo v Zagorju na tiho nedeljo.- - Poročilo ŽGS: Okna
za cerkev na Šilentabru so v izdelavi. Občina je po dogovoru nakazala denar, na
žalost ga še niso mogli porabiti. Za popravilo kora bo potrebno dodatno zbiranje
sredstev. Predviden znesek za restavriranje glavnega oltarja v župnijski cerkvi je
90.000 €. Na računu denarja ni dovolj. Iskali bomo cenejše izvajalce in možnosti
pridobitve evropskih sredstev. Možna bi bila tudi obnova po fazah. - - Poročilo
MŽK:Sodelavke obiskujejo starejše župljane ob rojstnih dnevih. Zdaj morajo pripraviti
poročila za Občino in Škofijsko Karitas. Naslednje praznovanje bo za materinski dan.
Prvo nedeljo v postu bo v Slavini križev pot za sodelavce Karitas. Predavanje v Pivki o
vodenju osebnih financ je bilo zelo poučno. Kar 32 otrok iz obeh župnij je letos
sodelovalo na natečaju v Tednu Karitas. Za učence tretje triade bo potrebno poiskati
obliko sodelovanja, ki jim bo bliže.
V Trnju: Iz priročnika za ŽPS in sicer IZ RODA V ROD smo kot duhovno poglobitev
obravnavali poglavje Vera kot živa, ljubezniva Božja navzočnost. V pogovoru smo
med drugim bili mnenja, da bi lahko v župniji uvedli praznovanje okroglih obletnic cerkveno poročenih parov (na 5 let) in sicer naj bi letos to bila tretja nedelja v juniju (17.)
Glede zbiranja podatkov in vabil jubilantom pa bomo razmislili do naslednje seje.
Praznovanje naj bi bilo pri župnijski maši. - Glede blagoslova družin in domov smo rekli, naj družine kadarkoli povabijo župnika za blagoslov, se z njim dogovorijo za točen
dan in čas. Glede molitev po obhajilu smo mnenja, da bi se bolj zbrano molilo, če bi se
v vsakem mesecu ali dveh molilo za različne namene npr. za družino, duhovnike, misijone ipd. To naj bi začeli s postom 2018 z molitvijo za naš kraj. - Glede prejemanja
sv. obhajila smo opozorili, naj se verniki postavijo v vrsto za obhajilo takoj, ko strežniki
pozvonijo za obhajilo, da ne bo treba mašniku čakati na obhajance. - Dobili smo tudi
»domačo nalogo«, da si preberemo naslednji dve poglavji in se bomo o njih pogovorili
na naslednji seji. – Ozrli smo se na pretekla praznovanja in pohvalili lepo udeležbo
otrok in odraslih na Brezmadežno, otrok in nekaterih staršev za božično devetdnevnico na Jurščah v KD in v Trnju v Mežnariji, koledovanje v vseh štirih vaseh in lepo udeležbo otrok in odraslih za praznik Sv. treh kraljev. Lepo je bilo tudi na božičnem koncertu na Jurščah. Sodelovali smo tudi na dekanijski božičnici v Hrenovicah z otroškim

zborčkom in nekaterimi odraslimi pevci. Molitvena skupina se zbira vsak mesec v
Mežnariji. Doslej so se zbrali dvakrat. - Bodoča praznovanja: Pred nami je postni čas,
ki ga začenjamo s pepelnico (14.2.), in nas
vabi k spokornosti in dobrim delom. V tem
času bomo večkrat molili križev pot: v
župnijski cerkvi vsako nedeljo pred mašo,
ob delavnikih pa na podružnicah po maši.
PREDLOG za veroučence pa je bil, da se
dva petka popoldne moli križev pot in sicer
v februarju in marcu in naj bi bila udeležba
vseh veroučencev (s starši) obvezna vsaj
enkrat. - Gospodarski svet: omenilo se je
ogrevanje na Jurščah, hkrati pa je to
problematika tudi v župnijski cerkvi in to naj
bi bila dolgoročna naloga. - Karitas: V
četrtek je bilo predavanje v Pivki in sicer
''Varčevanje in finančna opismenost''.
Udeležilo se ga je tudi nekaj naših članic.
Sicer pa organizirajo utečene akcije v
postnem času (40 dni brez alkohola, streha
nad glavo idr.).

Na pobudo biblicistov so slovenski škofje razglasili nedeljo Svetega pisma in določili, da bo to zadnja nedelja
v januarju. Prvo smo tako obhajali leta 1990, kar pomeni, da je letošnja že 28. zapovrstjo. Letošnje geslo se
glasi: »Z Bogom v družini.« Naj Sveto pismo (knjiga vseh
knjig) ne obleži na naših policah družinskega doma,
temveč naj nas vsak dan vabi, da ga vzamemo v roke,
ga skupaj prebiramo in razlagamo. Le tako bo lahko
Beseda resnično delovala v naših družinah in v svetu
ter nam pomagala skozi vsakodnevne preizkušnje.
Bog, naš nebeški Oče, hvala ti za Sveto pismo, za tvojo zapisano besedo. Hvala ti za veliko zgodbo odrešenja,
ki je obsežena v njem. In hvala, ker si se odločil, da
nam boš spregovoril s preprostimi človeškimi besedami, v našem jeziku, ter se nam tako razodeval in nam
postal blizu.
Hvala ti, ker je tvoja beseda prevedena tudi v slovenski jezik, da jo lahko poslušamo, beremo in se vanjo
poglabljamo. Zahvaljujemo se ti za vse, ki so že od prvih stoletjih skrbeli za tvojo zapisano besedo: hvala ti za
pisce, ki si jih navdihnil, in za mnoge prepisovalce, ki
so jo ohranjali, včasih tudi za ceno svojih življenj. In
hvala ti za vse naše prevajalce, da smemo tvojo besedo
brati tudi v našem, domačem jeziku.. Blagoslovi, vodi
in s svojim Svetim Duhom podpri vse, ki danes pri nas
nadaljujejo to poslanstvo. V imenu Jezusa Kristusa,
učlovečene Božje Besede. Amen.
Povzeto po: www.svetopismo.si

1. februar
KATARINA DE RICCI
Znano je, da je dobil sv. Frančišek Asiški
dobri dve leti pred svojo smrtjo znamenja
Kristusovih ran na svojem telesu, ki so mu
ostala do smrti. On ni bil edini, ki ga je Kristus tako zaznamoval. Tudi svetnica Katarina Ricci, redovnica, dominikanka, ki je živela v 16. stoletju, je s tolikšno ljubeznijo premišljevala Kristusovo trpljenje, da je dobila
odtis njegovih ran na rokah in nogah in na
glavi rane kot od trnjeve krone. Cerkvena
oblast je to večkrat najstrožje preiskala, a je
vsaka preiskava potrdila, da ni sledu o kaki
prevari. To je v samostan privabilo množice
ljudi, pobožnih, pa tudi raznih radovednežev. Zato je sveta redovnica prosila druge
sestre, naj prosijo Boga, da bi ji odvzel
znamenja teh ran, da bi se v samostan povrnil mir. Prošnja je bila uslišana.
Sicer pa se je rodila 23. aprila 1522 v plemiški družini v Firencah. Zgodaj je izgubila
mater in vzgajala jo je teta, ki je bila benediktinska redovnica. Zato se je tudi ona sama navdušila za samostansko življenje. Ko
ji je bilo trideset let, je postala predstojnica
samostana in to ostala do svoje smrti 1. februarja 1590.

Tviti papeža Frančiška
Molimo, da bi nam Bog naklonil milost, da doživimo
svet, v katerem nihče ne bo
umiral od lakote.

SMEH JE POL ZDRAVJA

VETERINAR - »Danes sem moral iti s psom
k veterinarju, ker je ugriznil mojo taščo,« pravi neki mož prijatelju. - »Res? Ali si ga moral
dati evtanazirati?« - »Ne, ne, dal sem mu
nabrusiti zobe!«
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/

