Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
30. nedelja med letom - Žegnanjska 28.10.2018 Leto XVI., 41 (891)
POJDI, TVOJA VERA TE JE REŠILA!

Kje išče sodobnik rešitev iz različnih stisk, ko se sam
več ne znajde in je popolnoma na tleh? Včasih so se
ljudje v stiski zatekli v cerkev, pokleknili, pred Bogom izlili
svojo stisko in se zjokali. Danes je drugače: najprej je
treba krivca najti v okolju, kjer preživimo največ časa.
Drugi so krivi, da sem nesrečen in zavržen. Ko se zadeve kljub temu ne uredijo, je treba iti k zdravniku, ko pa
tudi ta ni uspešen s svojim načinom zdravljenja, se je
treba zateči k profesionalnim svetovalcem in terapevtom.
Jezus je obstal in rekel:
Tako sodobnik rešuje svoje probleme, a se največkrat
»Pokličite ga!«
Poklicali so slepega in mu rekli:
znajde v slepi ulici, ker zadeve ne funkcionirajo tako, kot
»Le pogum, vstani, kliče te!«
si je zamišljal. Kaj delamo narobe?
Odvrgel je svoj plašč,
Menim, da je eden od glavnih vzrokov ta, da smo neskôčil pokonci in pohítel k Jezusu. hali biti ljudje. Ne sprejemamo svoje naravne danosti,
Jezus ga je vprašal:
svojega spola, svojih nagonov in svoje krhkosti. Sodob»Kaj hočeš, da ti storim?«
nik je podoben velikemu neredu in ne ve, kje naj začne
Slepi mu je dejal:
postavljati stvari na pravo mesto. Biološka pogojenost pa
»Rabuní, da bi spregledal!«
ni edina, ki nas obremenjuje. Kdor ne sprejme svojega
Jezus mu je rekel:
telesa ne sprejme tudi svoje duše. Kaj moramo narediti,
»Pojdi, tvoja vera te je rešila!«
da bomo spet osebe, ki ljubijo, odpuščajo in zaupajo?
Takoj je spregledal
Slepi berač Bartimaj je slišal, da ima Jezus pravo
in šel po poti za njim.
zdravilo za njegovo bolezen, zato je začel vpiti: »Jezus,
(Mr 10,49–52)
Davidov sin, usmili se me!« Jezus ga je vprašal: »Kaj
hočeš, da ti storim?« Ta mu je dejal: »Rabuni, da spregledam!« Jezus mu je rekel: »Pojdi tvoja
vera te je rešila!« Problem, zaplet in rešitev v treh stavkih. Si lahko predstavljamo krajši terapevtski recept?
Najprej je treba Jezusu izraziti svojo prošnjo, da ga potrebujemo. On noče biti vsiljiv, zato
čaka, da mu jasno povemo, kaj potrebujemo. Prošnje pa ne smejo biti materialne narave, kajti
za te stvari so zadolženi drugi, delavci v velikih živilskih trgovinah. Na Jezusa se moramo obrniti z Bartimajevim stavkom: »Gospod, da spregledam!« On je sicer prosil za telesni vid, mi pa
prosimo za duhovni pogled, da bomo na vse stvari gledali pravilno. Ko prosimo za svoje spreobrnjenje, bo Jezusov odgovor verjetno enak kot ga je prejel Bartimaj: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!«
Ne smemo pa pozabiti še na zadnji korak: na zahvaljevanje. Veliko prejemamo, ne da bi za
to kaj vložili. Marsikaj nam ne pripada, ampak prejmemo kot nezaslužen dar. Zato je najlepši
odgovor na številne milosti, sledeči: »Jezus, hvala ti. Pomagaj mi, da bom tudi jaz vedno bolj
velikodušen.«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
30. NEDELJA
Trnje
8,30 Rožni venec
MED LETOM Trnje
9h Po namenu Klenik 2/b, dar. soproga, 1. obletnica
- ŽEGNANJSKA
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
28.10.
Simon in Juda Tadej

Ponedeljek 29.10.
Sv. Mihael Rua, duh.

Torek

30.10.

Sv. Marcel, mučenec

Sreda

Zagorje 15h Rožni venec
Palčje

17,30 V čast Materi Božji za zdravje, Palčje 28 – Rož.v.

Klenik

17,30 Po namenu, Kanada, dar. Klenik 6
Po namenu, Klenik 45, obletna – Rožni venec

31.10. Šilentab. 15h Po namenu, dar. Drskovče 7

Sv. Alfonz Rodrigues

Zagorje 17,30 Rožni venec

ČETRTEK

Trnje

1.11.

VSI SVETI

9h Po namenu, Trnje 47, oblet.
Po namenu, Trnje 31, obletna – Ofer

Zagorje 10,30 V čast Vsem svetim za obe župniji – Ofer
Palčje

12h Po namenu, Palčje 69, 1. obletnica

Sv.Pavel 14h Litanije vseh svetnikov in molitve za rajne
Trnje
Trnje

15,15 Litanije vseh svetnikov in molitve za rajne
Ob avemariji rožni venec za rajne

Zagorje 17,30 Molitev vseh štirih delov rožnega venca za rajne
2.11. Sv.Pavel 8h Za vse verne rajne

1. Petek
SPOMIN
Juršče
9h Po namenu sv. očeta – po maši molitve za rajne
16h Po namenu, Trnje 7, 1. obletnica
VSEH VERNIH Trnje
RAJNIH Zagorje 17,30 Rožni venec za vse rajne, litan. Srca Jez., sv. obh.
1. Sobota
3.11.
18,30 Spoved
Sv. Just, mučenec

Zagorje

19h Za vse +e dušne pastirje obeh župnij

8,30 Češčenje SRT
31. NEDELJA Trnje
9h Po namenu, Klenik 3, obletna
MED LETOM Trnje
Po namenu, Trnje 70, obletna
- ZAHVALNA
4.11. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Karel Boromejski Juršče 12h Po namenu, Juršče 31, obletna
Trnje
15h Krst: Miha Rebec
- ROMANJE NA BREZJE: Odhod avtobusa bo s Palčja ob 13h. Pobira v Zagorju,
Parjah, Kleniku, Trnju in v Pivki. Ker so nam dali velik avtobus, je na njem še prostora, če se želi še kdo pridružiti.
- VEROUKA zaradi praznikov in počitnic ni. Prihajajte pa k sv.maši zlasti obe
nedelji, na praznik Vseh svetih (ne le popoldan na pokopališče!) 1.11. in vernih
duš dan 2.11., da se z molitvijo in daritvijo spomnimo naših dragih pokojnih.
- PRAZNIK VSEH SVETIH je v četrtek. Sv. maše so po nedeljskem redu (glej
zgoraj). Vabim vse kristjane, da se ta dan ne udeležite samo molitev za rajne na
pokopališču, ampak tudi SV. MAŠE DOPOLDNE, s katero se priporočamo vsem
našim bratom in sestram, ki so že v nebesih. Verujemo, da so med njimi že mnogi
naši sorodniki in prijatelji.
- OFER za cerkvene potrebe bo na praznik Vseh svetih v Trnju in Zagorju. Že
vnaprej se za vaš dar zahvaljujemo!

- MOLITVE ZA RAJNE NA POKOPALIŠČU bodo: v sredo, 31.10. ob 15h na Šilentabru, v četrtek, na praznik Vseh svetih: v Palčju po maši, pri Sv.Pavlu ob
14h in v Trnju ob 15,15. Na obeh krajih se zberemo najprej v cerkvi, da počastimo vse svetnike, ki so že v nebesih, in nato še molimo za rajne, ki so še v vicah,
v cerkvi in na pokopališču, čemur sledi kropljenje grobov. Potrudimo se, da molimo vsi skupaj glasno, saj s tem izražamo svojo vero v posmrtno življenje. Na
Jurščah je molitev na pokopališču v petek po maši.
V četrtek je SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH. Kolikor nam je le mogoče, se
udeležimo tudi ta dan sv.maše za rajne, ki so še v kraju očiščevanja in potrebujejo našo pomoč.
- ODPUSTKI: Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek
za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v
vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo
nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo veroizpoved ter po namenu
sv. očeta (npr. očenaš). Če niso izpolnjeni vsi pogoji, je odpustek le delen.
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta ta teden. Vabim vas k zadostilnemu sv.obhajilu v
čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu. – Za spoved bom na razpolago pol ure
pred mašo v Trnju in pred rožnim vencem v Zagorju.
- OBHAJILO BOLNIKOV bo v petek dopoldne kot po navadi. Če še kdo od bolnih
in onemoglih želi, da ga pridem obhajat, naj sporoči!
- DELAVNIŠKE MAŠE: ker smo nocoj prešli na zimski (sončni) čas, je spremenjen urnik večernih maš – glej zgoraj!
- ZAHVALNA NEDELJA – 4.11.: Nabirka zahvalne nedelje bo v celoti namenjena
za kritje stroškov obnove pastoralnega doma Morska zvezda v Strunjanu. Nabirko
toplo priporočam!
- JESENSKE DELAVNICE NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA: 2. novembra
dopoldne bodo potekale tradicionalne delavnice za osnovnošolce 7., 8. in 9. razreda. Informacije o delavnicah in prijave so na spletni strani www.sgv.si. Lepo
vabljeni.
- MARJANSKI KOLEDAR 2019 je že na razpolago (cena: 2,50 €). V Trnju ga
dobite v zakristiji, v Zagorju pa v župnišču.

STOPITI IZ SLEPE ULICE ŽIVLJENJA
Vsak izmed nas se lahko znajde v berača, za katerega ni upanja. Ko nad
slepi ulici življenja, iz katere ne more ubogimi obupajo tudi drugi, je skoraj
več ven. Situacija, v kateri smo se zna- nemogoče, da bi tisti, ki trpi, ohranil
šli, je lahko tako brezupna in okoliščine upanje za spremembo na bolje.
tako težke, da enostavno obsedimo in
Ko je Batrimej slišal, da je šel skozi
pustimo, da nas nosi tok življenjskega mesto Jezus, se je v njem prebudilo
minimalizma.
upanje. Slišal je, da je na tem svetu čloBartimej je eden izmed tistih, ki so vek, ki je sočuten, mu je mar za vsakoga okoliščine potisnile na rob družbe in gar in da z upanjem in vero vrača zdrav situacijo, iz katere kaže, da ne bo ni- vje bolnim. Skočil je pokonci, in ker
koli prišel. Slep je in beračiti mora za drugega ni mogel, je začel vpiti za Jeto, da nekako preživi. Ljudje so se na- zusom. Ljudem, ki so ga poznali, se je
vadili v njem videti nič več kot slepega njegov nenadni optimizem zdel neu-

temeljen. Po njihovem naj bo Bartimej
realist, ki je sprejel svojo kruto usodo in
živi od njihove miloščine, zato so ga skušali utišati. Vendar je imel Bartimej prav,
da je vpil, da je opozoril nase, da je prišel
ven iz nevidnosti. To je začutil tudi Jezus
in doumel, da Bartimej lahko spregleda,
ker je v njem upanje, vera. Pokliče ga k
sebi in prisotna množica se spreobrne.
Nenadoma se med ljudi naseli upanje in
duh spodbude: »Zaupaj, vstani, kliče
te!«. Bartimej resnično spregleda, ne samo zaradi svojega upanja, temveč tudi
zaradi obujenega upanja drugih, ki mu
pomagajo narediti korak naprej.
Jezus tudi danes hodi skozi naša mesta
v veri in upanju njegovih učencev. Njegovi učenci, tako kot množica, ki mu sledi v odlomku, so našli upanje, ki ni namenjeno samo njim, temveč vsem ljudem, posebej tistim, ki so se znašli v slepi ulici življenja. Ljudem mogoče ne moremo vrniti fizičnega vida, lahko pa jim
vrnemo vidnost, pokončnost in upanje, ki
so znamenja njihovega popolnega vstajenja v Kristusu.
Po: radio.ognjisce.si

3. november
VIKTORIN PTUJSKI
Ptuj je najbrž najstarejše mesto na slovenskih tleh. Grajski grič je bil naseljen že vsaj
2000 let pred Kristusom. Rimljani, ki so na
svojih osvajalnih pohodih leta 15 pred Kr.
prišli do Drave, so na tleh nekdanje keltske
naselbine zgradili vojaško postojanko Poetovio. Sem je prišlo krščanstvo že zelo zgodaj. Predvidoma v 3. stoletju pa je tukaj že
bila škofija. Prvi znani ptujski škof je sv. Viktorin. O njem na kratko, a zanesljivo poroča
znameniti prevajalec Svetega pisma sv. Hieronim v svoji knjigi o Odličnih možeh. Tam
pove, da je Viktorin svoje delavno in Bogu
vdano življenje sklenil z mučeniško smrtjo.
Bil je izobražen in plodovit pisatelj. Napisal
je razlago k prvim trem Mojzesovim knjigam, k preroku Izaiju, Ezekijelu in Habakuku, k Pridigarju in Visoki pesmi, razložil je
Matejev evangelij in Janezovo Razodetje.
Njegova spisa O stvarjenju sveta in Razlaga
Razodetja sta se ohranila latinskem jeziku,
čeprav sv. Hieronim pravi, da je Viktorin bolj
obvladal grščino kot latinščino. Po tem so
nekateri sklepali, da je bil najbrž grškega
rodu. Čas rojstva ni znan. Umrl pa je mučeniške smrti za časa cesarja Dioklecijana leta
303, ko so bili kristjani množično preganjani.

Zakaj žegnanjska nedelja?
Vsaka posvečena cerkev (župnijska in podružnična)
Tviti papeža Frančiška
kot svoj lastni slovesni praznik praznuje obletnico
posvetitve, slovesni praznik naslova (zavetnika) in
godove tistih svetnikov ali blaženih, katerih posmrtni Želimo si mirnega sveta, žeostanki so shranjeni ali pokopani v cerkvi. Praznično limo si biti možje in žene miopravilo ob takem prazniku sta maša in molitveno
ru.
bogoslužje.
Posvečena cerkev obhaja pravo obletnico posvetitve na sam dan posvetitve oz. na nedeljo prej ali
SMEH JE POL ZDRAVJA
pozneje, če je to ena izmed navadnih nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se sicer obhaja na najbližji PTICE – »Zakaj ptice pozimi odletijo
dan, ki ni praznik ali slovesni praznik. Tiste cerkve, na jug?« – »Ker peš ne bi prišle daki obletnice posvetitve (več) ne poznajo, obhajajo leč.«
obletnico posvetitve v nedeljo pred praznikom vseh
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
svetih, torej na žegnanjsko nedeljo. Ta dan smejo
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
za obletnico posvetitve izbrati tudi druge posvečene
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
www.zupnija-zagorje-trnje.org/
cerkve (zlasti starejše). Povzeto po: katoliska-cerkev.si

