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TA JE RESNIČNO PREROK, KI MORA PRITI NA SVET
Kakšnega Boga iščemo? Nekoga, ki bo v skladu z našimi
pričakovanji. Nihče ne išče Boga, ki je zahteven in ti ne
pusti dihati, ampak takšnega, ki ti dovoli največjo mero užitkov in te potem pusti pri miru. Radi bi imeli boga po svoji
podobi, ki ti pričara življenje brez težav in skrbi, ko pritisneš
na tipko. In vendar tak bog ni Bog z veliko začetnico, ampak
malik, ki smo si ga ustvarili s svojo domišljijo. To ni Bog, ki je
blizu ljudem, predvsem ubogim in zapuščenim, ampak kar nekaj, česar se oklenemo, misleč, da bo to rešilo naše težave in
Jezus je dejal:
skrbi.
»Posedite ljudi.« Bilo pa je
Ko so ljudje videli, da je Jezus storil znamenje pomnožitve petih ječmenovih hlebov in dveh rib, so govorili: »Ta je
na tistem kraju veliko trave.
resnično prerok, ki mora priti na svet.« Ker je Jezus spozPosedlo je torej
nal, da nameravajo priti in ga s silo odvesti, da bi ga postakakih pet tisoč mož.
vili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Tako je apoTedaj je Jezus vzel hlebe,
stol Janez zaključil pripoved o Jezusovem čudežu. Do takse zahvalil in jih
šnega zaključka pa ni mogel priti takoj po čudežu, ampak
razdelil med sedeče.
šele po daljšem razmisleku, ko si je vzel čas za preverbo
Prav tako je razdelil tudi ribe, mišljenja množice, ki hoče vedno le kruha in iger.
kolikor so hoteli.
Ali je danes kaj drugače? Smo se kot ljudje kaj spremeniKo so se najedli,
li? Mislim, da so težnje po takojšnjih užitkih veliko večje, kot
je rekel svojim učencem:
je to bilo pri nekdanjih Rimljanih. Želja, da bi živeli na tuji
»Poberite koščke, ki so ostali, račun je stopnjevana do te mere, da se mnogi zadovoljijo s
socialo, ki je za majhen odstotek nižja od minimalne plače.
da se kaj ne izgubi.«
Pobrali so jih torej in napolnili Zakaj bi pa delal, če država podpira tvojo lenobo! Vprašanje
pa je, ali so takšni lenuhi res zadovoljni in srečni. Tudi lenodvanajst košar s koščki,
ba postane dolgočasna in življenju od dneva do dneva ne
ki so od petih ječmenovih
moreš reči, da te zares osrečuje. Smisla ti ne daje životarjehlebov ostali tistim, ki so jedli. nje, ampak veselje, da lahko svoje sposobnosti in talente
(Jn 6,10–13)
deliš s kom. Ustvarjeni smo za ljubezen in resnično ljubiš le
takrat, ko ne iščeš koristi, ko si se sposoben razdajati, ne da bi dobil kaj za povračilo.
Jezus se je umaknil od množice, ker je videl, da nimajo pravih namenov, ko ga hočejo postaviti
za kralja. S tem jim je hotel povedati, da Bog ne bo delal namesto njih stvari, ki so jih sposobni narediti sami. Bog ne sme postati mašilo naših lukenj, ampak tisti, ki nam stoji ob strani, nas spodbuja
in s tem krepi naše dostojanstvo. Pravi človek si, ko ustvarjaš in daješ na razpolago svoje talente.
Svobodni smo, da se lahko odločamo za dobro in s tem odklanjamo vse, kar je slabo, kar nas ponižuje, nam jemlje dostojanstvo in nas postavlja na raven živali, ki ne razmišlja, ampak ravna v skladu s
svojimi nagoni. Zato nas Jezus uči: »Sprejmi se takšnega kot si in zaupaj. Jaz sem vedno s teboj!«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
17. NEDELJA
Trnje
MED LETOM Trnje
29.7.
Sv. Marta,ses.Lazarja

Torek

31.7.

Sv.Ignacij Lojolski

Sreda

… 1.8.

Sv.Alfonz Ligvorij, šk.

Četrtek
1. Petek

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Klenik

20h V čast Materi Božji, Klenik 47

Zagorje 20h Za zdravje, N.N.

.. 2.8. Juršče

Porciunkula

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Postojna, 30.dan

19h Po namenu, Juršče 62, osmina

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
3.8. Trnje

18,30 Po namenu, Trnje 100, dar. Juršče 26

Sv. Lidija, svp. žena

Zagorje 20h V zahvalo za 20 let zakona, Parje 23/a in 25/a
Za zdravje, Zagorje 50
1. Sobota
4.8.
19,30 Spoved
Sv. Janez Vianney
Zagorje 20h Po namenu, Knežak 94, obletna
Po namenu, Zagorje 12, obletna
18. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
5.8. Trnje
Marija Snežna
Zaobljubljeni praznik

7,30 Po namenu, Juršče 1
8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 10, obletna
Po namenu, Trnje 84, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Slavina 18h mašuje novomašnik Blaž Kernel
- PORCIUNKULSKI POPOLNI ODPUSTEK lahko prejmemo v četrtek, 2.8. pod
običajnimi pogoji: da opravimo dobro spoved v osmih dneh pred tem dnevom ali
osem dni po njem, da nismo navezani na noben greh, niti na mali, prejmemo sv.
obhajilo, obiščemo cerkev in zmolimo Apostolsko vero in Očenaš ter še en Očenaš in Zdravamarijo po papeževem namenu. Če niso izpolnjeni vsi ti pogoji, je
odpustek delen. Odpustek prejmemo lahko zase ali ga darujemo za duše v vicah.
Ko opravimo dobro spoved, nam Bog odpusti krivdo greha, ki nam je odvzel občestvo z Bogom. Ostanejo pa časne kazni. Te nam popolnoma odpusti ali zmanjša odpustek, ki zajema iz zaklada Cerkve - iz zasluženja Kristusa in svetnikov.
Popolni odpustek pomeni, da nam Bog odpusti vse časne kazni, zaradi katerih bi
se morali očiščevati v vicah, delni pa le del le-teh. Popolni odpustek moremo prejeti le enkrat na dan, delni pa lahko večkrat.
Da bi mogli prejeti ta odpustek, bom na razpolago za sv. spoved v Zagorju v
sredo in soboto pol ure pred mašo, v Trnju pa v petek od 18h dalje. Spoved boste
lahko opravili tudi v nedeljo v Slavini od 16h dalje.
- PRVI PETEK in SOBOTA je ta teden. Vabim vas k sv.spovedi in sv.obhajilu v
zadoščenje Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Spomnimo se, kaj je naročala Marija
trem pastirčkom v Fatimi! Sv.maše glej zgoraj!
- OBHAJILO BOLNIKOV IN OSTARELIH bo v petek dopoldne. Obhajilo in če je
potrebna spoved, nam pomaga, da smo vedno pripravljeni na srečanje z Bogom
ob smrtni uri, za kar se priporočamo tudi Mariji v molitvi Zdrava Marija: »… prosi
za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.«

- ZAOBLJUBLJENI PRAZNIK V SLAVINI je vedno na 5. avgust, praznik Marije
Snežne. Letos je to prihodnja nedelja. To je praznik in zaobljuba celotne dekanije.
Prav je, da zaobljube, ki so jih storili naši predniki pred 163 leti ob divjanju hude
kužne bolezni kolere, izpolnjujemo tudi danes, ko divjajo druge kužne bolezni,
morda ne toliko telesne – čeprav tudi te – ampak veliko duhovnih bolezni, kar se
kaže tudi v oddaljevanju od Cerkve in v neizpolnjevanju Božjih in cerkvenih zapovedi. Te nam niso neznosen jarem v duhovnem življenju, marveč opora.

Množica je bila začudena nas pomnožitvijo hlebov, toda dar, ki ga Jezus ponuja,
je polnost življenja za sestradanega človeka. Jezus ne poteši samo telesne lakote,
temveč tudi tisto globljo, lakoto po smislu življenja, lakoto po Bogu.
In kaj lahko storimo mi, ko se soočimo s trpljenjem, osamljenostjo, revščino in težavami
tolikih ljudi? Z godrnjanjem ne bomo rešili
ničesar, lahko pa ponudimo tisto malo, kar
imamo, kakor deček iz evangelija. Prav gotovo
imamo kakšno uro časa, kakšen talent, kakšno
pristojnost … Kdo med nami nima svojih ‘pet
hlebov in dveh rib’? Vsi jih imamo! Če smo
pripravljeni izročiti jih v Gospodove roke, bodo dovolj za to, da bo na svetu nekaj več ljubezni, miru, pravičnosti in predvsem veselja.
Bog je sposoben pomnožiti naša mala dejanja
solidarnosti in nas napraviti soudeležene pri
svojem daru.
Naj naša molitev prispeva k skupnemu prizadevanju, da ne bo nikoli nikomur manjkalo nebeškega kruha, ki podarja večno življenje in vse, kar je potrebno za dostojno življenje, ter da se bo uveljavila logika
podeljevanja in ljubezni. Naj nas devica Marija spremlja s svojo priprošnjo.
papež Frančišek

NIČESAR NIMAMO PRAVICE ZAVREČI
V našem času, ko je toliko razmetavanja Kar nam preostaja, ni naše, ampak dolguin preobjedenosti, težko razumemo Jezuso- jemo tistemu, ki mu primanjkuje.
vo besedo, ki jo je rekel učencem, potem ko
Ob tem lahko razmišljamo o našem odnosu
je pomnožil kruh in nahranil več tisoč ljudi. do gmotnih dobrin nasploh. Zahodna porabni»Poberite kosce, da se kaj ne izgubi.« Kaj ška družba se mora vprašati, s kakšno pravico
vse danes zmečemo proč – pa hajdi v trgo- si prilašča največji kos zemeljskih dobrin,
vino po novo! Zato imajo domala po vseh energije, neobnovljivih virov, ki so last vsega
slovenskih občinah težave z odlagališči od- človeštva. Današnji t. i. razviti zahodni svet živi
padkov.
na račun tretjega sveta in na račun prihodnjih
»Poberite kosce,« pravi Jezus, »da se kaj rodov. Začeti moramo živeti drugače, da bodo
ne izgubi.« Ničesar nimamo pravice vreči drugi sploh lahko preživeli. Ne ubija samo
proč, kar bi še utegnilo koristiti potrebnemu. orožje, temveč tudi naš slog življenja.

Pomislimo na to v teh počitniških dneh, ko
bomo videli kraje brez divjih odlagališč, višine
s čistim zrakom, bistre potoke in reke. Ali bodo vse to našli tudi tisti, ki bodo prišli za nami?
Kdor hote onesnažuje naravo, je podoben
človeku, ki pljune materi v obraz. Pregreši se
nad vsemi prihodnjimi rodovi. Kdor brezvestno razmetava gmotne dobrine, je ropar.
Jezusovo naročilo o pobiranju koscev, ki so
ostali, naj nas uči spošto-vanja do vsakega
koščka kruha in katerekoli druge dobrine, ki
nam je dana.

2. avgust
SV. EVZEBIJ

Po: B. Dolenc, Ozare, TV – Slovenija 1997

YOUCAT – katekizem za mlade
Zakaj sta produkcija in potrošnja pornografije greh zoper ljubezen?
Kdor izkorišča ljubezen in jo spreminja v trgovsko kupljivo blago s tem, da
iz intimne človeške spolnosti izloči obvezujočo ljubezen med dvema osebama,
težko greši. Kdor proizvaja pornografske izdelke, jih konzumira in kupuje,
ranjuje človeško dostojanstvo in druge
zapeljuje k zlu. (KKC 2523)
Pornografija je zvrst prostitucije, v kateri
se ljudem sugerira, da se »ljubezen« lahko
dobi za denar. Igralci, producenti in trgovci
so vsi v isti meri udeleženi v tem težkem
prestopku zoper ljubezen in človeško dostojanstvo. Kdor konzumira pornografske
medije, kdor se giblje v virtualnem »pornosvetu« ali sodeluje na pornografskih prireditvah, se vključuje v širši krog prostitucije in podpira umazani milijardni posel s
seksom.

SMEH JE POL ZDRAVJA
POČITNICE – Oče pošlje sinka Mihca k
enemu svojih kupcev, ki neredno plačujejo. »Gospod Kavčič, moj oče vam pošilja
račun in rekel mi je, da ne smem oditi od
vas, dokler ga ne plačate.« – »Mali,
mislim, da so se zate pravkar začele kar
dolge počitnice.«

Rodil se je na Sardiniji ob koncu 3. ali na
začetku 4. stoletja. Študij je dokončal v
Rimu, kjer je bil tudi posvečen v duhovnika. Papež Julij I. ga je imenoval za škofa v
Vercelliju v Piemontu. Delal je kot dober
pastir, izvrstno je organiziral svojo duhovščino, bil jim je za zgled, po njem pa se je
zgledoval tudi sv. Ambrož. Kot prijatelj in
zagovornik sv. Atanazija se je boril proti
arijanizmu in zato ga je cesar Konstancij
(305-306), ki je bil arijanec, večkrat izgnal
v Palestino, Kapadokijo in Tebajdo. Ob vrnitvi v Vercelli je leta 361 posvetil sv. Marcelina za škofa v Embrumu v Franciji.
Ohranilo se je veliko njegovih pisem, naslovljenih cesarju, duhovnikom in ljudstvu.

Tviti papeža Frančiška
Ostareli so dragocen zaklad,
ki pa ga včasih zavržemo.
krivično je, da potiskamo
ostarele na stran, s tem delamo nepopravljivo škodo.
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