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ČE NE POSLUŠAJO MOJZESA IN PREROKOV, SE NE BODO
DALI PREPRIČATI, ČETUDI KDO VSTANE OD MRTVIH

Sodobnik je povsod priklopljen na informacije. S pametnim telefonom so mu vsak trenutek dostopni najbolj sveži
dogodki širom po svetu, preko facebooka je povezan s številnimi prijatelji, s katerimi lahko čveka o vseh mogočih neumnostih. Vedno je sredi življenja in ima občutek, da je sam
del svetovnega dogajanja. Ob vsej poplavi informacij pa se
marsikdo vpraša: Kaj je resnica in kaj laž? Kdo je dobronaIn rekel je:
meren svetovalec in kdo zvodnik? Na koga se lahko zane»Prosim te torej, oče, da ga
sem in mu zaupam? Med informacijami in dobrimi nasveti je
pošlješ v hišo mojega očeta; globok prepad, ki ga tisti, ki stalno bulji v ekran, sploh ne
imam namreč pet bratov
opazi. Hkrati pa se tudi sodobnik zaveda, da je večkrat na
in te naj posvari,
majavih tleh, brez pravih izkušenj in je prisiljen poslušati in
da tudi oni ne pridejo
se učiti.
Zgodba o bogatašu, ki se je oblačil v škrlat in dragoceno
v ta kraj trpljenja.«
tkanino ter se dan na dan sijajno gostil in o revežu, ki je
Abraham pa reče:
poln ran in lačen ležal pri njegovih vratih, je zelo simbolična.
»Imajo Mojzesa in preroke,
Bogataš je menil, da je najbolj pameten in vpliven, a ne pote naj poslušajo!«
znamo njegovega imena, revež, pa je ničvreden, zaničevan
Le-ta je pa odgovoril:
od vseh, ime mu je Lazar in nam ga Jezus daje za zgled. O
»Ne, oče Abraham, temveč, bogatašu vemo, da mu v življenju ni ničesar manjkalo: bil je
ako pojde do njih
privlačen s svojo zunanjostjo, povsod je bil v ospredju in
lahko smo prepričani, da se je gibal v krogu elitnih, vplivnih
kdo izmed mrtvih,
ljudi. O Lazarjem življenju pa ne vemo nič, zato nas presese bodo spokorili.«
neti podatek, da so ga po smrti angeli odnesli v AbrahamoRekel pa mu je:
vo naročje. Bogataš pa je v podzemlju trpel muke. Kaj je
»Ako ne poslušajo
bogatašu manjkalo in v čem je bil Lazar boljši od njega?
Mojzesa in prerokov,
Lazar je imel ime, ki mu ga je dal Bog ob njegovem rojne bodo verjeli, tudi če
stvu. Tudi bogataš je s svojim rojstvom prejel ime, kajti Bog
kdo od mrtvih vstane.«
ne ustvari nekaj, kar ni dobro. Očitno je bogataš s svojim
lahkim življenjem svoje ime izgubil in Božjo podobo o sebi
(Lk 16,27–31)
zapravil. Njegovo bogastvo in trenutni užitki so ga notranje
izropali, ostal je brez prave vsebine, nehal je biti Božji otrok, izgubil je ime. Lazarja pa njegova revščina ni spravila s tira, njegovo življenje je bilo sicer skromno, a zaradi tega ni zavrgel Boga. Čeprav
je bil v očeh ljudi ničvreden, se je zavedal, da ga ima Bog rad. Zato je Boga spoštoval in se držal
njegovih zapovedi.
Kaj bi danes Jezus rekel sodobniku, ki se izgublja, ki je brez imena, ker ne ve, kdo je njegov
Stvarnik in kaj ga čaka po smrti. Verjetno bi mu rekel iste besede, kot jih je rekel bogatašu: »Če ne
poslušate Mojzesa in prerokov, vas ne bo prepričalo niti to, da kdo vstane od mrtvih!«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
26. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
29.9.
Sv.Mihael, Gabrijel in
Rafael, nadangeli

Zagorje 10,30 SLOVESNOST SVETE BIRME
V čast Svetemu Duhu za birmance (g. škof)
Za vse župljane obeh župnij (župnik)
Zagorje 15,30 Krst Jasne Kristan

Ponedeljek 30.9.
Palčje
Sv. Hieronim, c.učit.
Torek
1.10.
Klenik
Sv.Terezija D.J.,c.učit.
Sreda
2.10.
Sv. Angeli varuhi

Četrtek
1. Petek

19h +Emilija Rotar, Palčje 30, 30. dan
19h Darko Kastelic, Klenik73, obletna – Rožni venec

Zagorje 19h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov - Rož.ven.

3.10. Juršče

Sv.Frančišek Borgia

8,30 Češčenje SRT
9h +Franc in Marija Bergoč, Klenik 28, obletna
+Albert Debevec, Trnje 96, obletna

17,30 +Veronika Grželj, Juršče 60, 30. dan – Rož.venec

Zagorje 19h Rožni venec za duhovne poklice

4.10. Klenik

17,30 +Teja Volk, Klenik 31, obletna – Rožni venec

Zagorje 19h +Frančiška in Anton Fatur in Majda Kirn, Z.66, obl.
- Rožni venec
1. Sobota
5.10.
18,30 Spoved
Sv.Faustina Kowalska Zagorje 19h +Milka in Anton Kavčič, Zagorje 115, oblet.- Rož.v.
Sv. Fračišek Asiški

8h Spovedovanje (domači župnik)
27. NEDELJA Trnje
9h +Francka Rebec, Trnje 51, 30. dan
MED LETOM Trnje
CELODNEVNO ČEŠČENJE
-ROŽNOVENSKA
6.10. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Bruno, ust.kartuzij

Zagorje 15h Rožni venec

- SLOVESNOST SV. BIRME je danes za obe župniji v Zagorju ob 10,30. Molimo
za 12 naših birmancev, da bi jih Sv. Duh utrdil v veri in bi tudi oni - kot dvanajsteri Jezusovi apostoli - prinašali v današnji svet veselo vest odrešenja: s svojim življenjem in besedo in da bi se tudi po njih mnogi oklenili Jezusa, edinega
Odrešenika.
- VEROUK je za vse skupine reden po urniku.
- SESTANEK MŽ. KARITAS bo v torek, 1.10. ob 20h v Zagorju. Vse članice lepo
vabljene!
- OKTOBER – posebej posvečen MOLITVI ROŽNEGA VENCA, začne v torek.
Marija obljublja svoje posebno varstvo in velike milosti vsem, ki bodo pobožno
molili njen rožni venec. Letošnji oktober je sv. oče razglasil kot IZREDNI MISIJONSKI MESEC. Kaj je bolj naravnega kot povezati molitev rožnega venca s prizadevanjem za širjenje Božjega kraljestva doma in po vsem svetu?! Zato res vsi
lepo vabljeni k tej pobožni molitvi, ki prinaša tako velike sadove. Spomnimo se
Marijinih naročil v vseh zadnjih prikazovanjih: v Lurdu pred 161 leti, v Fatimi pred
102 leti in v Medžugorju pred 38 leti. Marija nam vztrajno naroča to globoko premišljevalno molitev za spreobrnjene grešnikov. Jo bomo preslišali??? – Vsak
večer bo skupna molitev rožnega venca ob 19h v cerkvi: v Zagorju, v Palčju in …

- 1. PETEK IN SOBOTA bosta v tem tednu. Lepo vabim k zadostilnemu sv.obhajilu!
V Zagorju bomo še zadnjič letos opravili prvo sobotno pobožnost na fatimski način.
- PRIHODNJA NEDELJA je ROŽNOVENSKA. V Trnju je ta dan CELODNEVNO
ČEŠČENJE, ki se začne s sv. mašo ob 9h. Po maši vabimo vse otroke in njihove
starše k polurnemu češčenju Sv. rešnjega Telesa. Po tem do 12h vabljeni vsi, ki
morete, še posebej člani ŽPS. Ob 14h se nadaljuje češčenje, h kateremu ste povabljeni vsi, ki vam Jezusova navzočnost med nami kaj pomeni. Vsak župljan naj
si ta dan vzame vsaj pol ure, da bo delal družbo Jezusu v Sv. rešnjem Telesu.
Skupen slovesen zaključek češčenja bo ob 15,30 s petimi litanijami Matere
Božje in evharističnim blagoslovom. Letos ne bo popoldanske maše. Tako je poskusno določil na zadnji seji ŽPS. – SPOVED: od 8h do maše bom na razpolago
domači duhovnik, popoldne od 15h do konca pa tuj spovednik.
- POROČILO 23. SEJE ŽPS Zagorje: Začeli smo jo z duhovno poglobitvijo: Ali
smo pravi kristjani? Nas lahko drugi prepoznajo kot kristjane po naših notranjih in
zunanjih značilnostih? Je naša vera dovolj močna? Smo pripravljeni pustiti vse in
iti za Njim? V današnjem času je težko ohraniti vero, jo živeti in obdržati oseben
odnos z Bogom. Pomembne so druge vrednote: materialne, zunanja lepota, svoboda, nakupovanje. Nekatere vrača k veri stiska, razne preizkušnje… Takrat se
zavemo Boga in prosimo za pomoč. Na zahvalo in hvaležnost radi pozabimo.
Enako na redno molitev. Praznovanja: pogled nazaj: Za nami sta dva počitniška
meseca, prijetna poletna romanja in srečanje invalidov, bolnikov in starejših. Naprej: Pred nami so zanimivi dogodki, prenos relikvij bl. Antona Martina Slomška
na Sv. Trojico 15.9. in med sv. mašo vstavljanje teh relikvij v oltar 22.9. Takim
dogodkom smo le redko lahko priča! 19.9. bo na Sv. Trojici sveta maša, ki jo bo
daroval g. Vid. - 29.9. bo v Zagorju sv. Birma ob 10.30. Letošnji birmanci prihajajo
iz obeh župnij, tudi maše birmanske devetdnevnice bodo v obeh župnijah, z začetkom 20.9. v Trnju. - V nedeljo, 29.9. ob 12.00 uri bo na Nanosu peti Hieronimov romarski shod. - Pred nami je oktober, mesec rožnega venca. Vsi lepo povabljeni k molitvi, skupni ali posamični, ki nam jo priporoča naša Božja mati Marija. Zelo doživete in zaželjene so molitve v družinskem krogu. - Po lanskem celodnevnem češčenju, ki ni bilo najbolj obiskano, smo se dogovorili, da bo letos na ta
dan, 20.10. maša kot običajno ob 10.30. Po maši bodo prvi na vrsti otroci do
12.00. Potem pa po običajnem razporedu. – Po papeževem naročilu naj bo mesec oktober izredni misijonski mesec, ki doseže svoj vrhunec z Misijonsko nedeljo
20.10. - Žegnanska nedelja, obletnica posvečenja tistih cerkva, ki ne vedo za
točen datum posvečenja, bo letos 27.10. - Na isti dan popoldne bomo dekanijsko
romali na Brezje. - Sledijo Vsi sveti 1.11., dan Spomina vseh vernih rajnih 2.11. in
zahvalna nedelja 3.11. - 17.11. bo že shod Svetega Martina na Šilentabru. - Poročilo ŽGS: Montaža ozvočenja v župnijski cerkvi je zaključena. Narejena je tudi
nova zaščitna omarica. Člani so predlagali montažo dodatnih vrat ob vhodu v zakristijo. Bila bi drsna, iz aluminija in bi prispevala k zaščiti pred zamakanjem.
Nujno je prebarvati vse vhodna vrata. Za to delo še iščejo izvajalce. - MŽ Karitas:
V Logu pri Vipavi so se zbrali sodelavci Karitas 5. septembra. Škof Bizjak je blagoslovil podobe Matere Terezije, ki jih je narisal Jože Bartol in jih daroval za skladišča Karitas. Sredi oktobra bo za sodelavce Karitas dvodnevni seminar na Mirenskem
Gradu. V novembru bo Teden Karitas, podroben razpored dogodkov bo objavljen

kasneje.

ZAVOŽENO ŽIVLJENJE
Iz današnjega evangeljskega odlomka bi
utegnil kdo sklepati, da nam bo v nebesih toliko
lepše, kolikor večji reveži smo bili na zemlji. To
bi pomenilo hvaliti revščino, odvračati od upravičene skrbi za ta svet in priznati, da vera človeka odtujuje. V resnici pa ni tako. Jezus nam
Lazarja ne postavlja za vzor, temveč le kot protiutež bogatinu.
Glavna oseba je namreč bogataš. Pa tudi ta
ne zato, ker je bogat. Morda je prišel do imetja
s pridnostjo in po pošteni poti. Iz besedila ni
razbrati, da bi bil krivičnež.
Kaj ga je torej »pokopalo v podzemlje«? Pokopala ga je popolna in izključna usmerjenost v
ta svet. Živi samo zato, da se sijajno gosti in
razkošno oblači.
Ko nas je Bog ustvaril, nam je vdihnil dušo. S
tem nas je dvignil nad telesnost in nad zemeljskost. Ker nas je ustvaril mnogo, nas je usmeril
drugega k drugemu, naj bomo člani številne človeške družine. Usmeril nas je tudi k sebi, naj ga
kot Stvarnika priznamo in kot Očeta ljubimo.
Bogatinu za vse to ni mar. Ne briga se za
brate in sestre, ne vidi njihovih stisk in ne čuti
njihovih potreb. Ne meni se za Boga, nima časa
za molitev, nima denarja za tempelj. Čas, denar
in imetje ima le za to, da streže svojemu telesu.
Zato je tudi v večnosti sam s svojim telesom,
brez bratov in sester, brez Boga in brez Očeta.
Plamen, ki ga žge, je zavest, da je zavozil življenje in zapravil dušo. Kapljica vode, po kateri
ga žeja, je izraz popolne osamljenosti in zapuščenosti. Nikogar in ničesar nima, kar bi mu bilo
v uteho.
Rešitve pa ni. Sam si užival, sam trpi. Na nikogar nisi v življenju mislil, sedaj nihče ne misli
nate. Nikomur nisi v stiski pomagal, sedaj tebi
nihče ne pomaga. Kako pričakuješ kapljico vode, ko je pa sam nikdar nikomur nisi dal? To ni
maščevanje, temveč je le v večnost podaljšana
iztirjenost, ki si jo sam zakrivil.
Ne vemo, če se je ali se bo vse to komu zares zgodilo. Vemo pa, da je Jezus to povedal
zato, da se ne bi zgodilo prav nam.
Po: p. F. Cerar

3. oktober
FRANČIŠEK BORGIA
Rodil se je 28. oktobra 1510 v mestecu Gandia južno od Valencie. Kot prvorojencu gandijskega vojvode Ivana II. in Ivane Aragonske, sorodnice španske vladarske družine,
mu je bila zagotovljena sijajna prihodnost. V
domači družini je bil deležen dobre krščanske
vzgoje, ki jo je nato dopolnil stric, nadškof v
Zaragozi. Ko so ga pri osemnajstih letih sprejeli v službo na dvoru španskega kralja in
nemškega cesarja Karla V., je bil že precej
razgledan v znanosti in umetnosti, pa tudi v
viteških spretnostih. Frančišek si je pridobil
kraljevo naklonjenost. Na njegovo prigovarjanje, še bolj pa na željo cesarice Izabele, se je
komaj devetnajstleten poročil z dvorjanko
Eleonoro de Castro. Imela sta osem otrok, ki
sta jih skrbno vzgajala. Leta 1539 je nenadoma umrla cesarica Izabela in postal je
podkralj Katalonije s sedežem v Barceloni.
Po očetovi smrti je prevzel gandijsko kneževino. Kmalu za tem mu je umrla žena. Potem
ko je poskrbel za svoje otroke – najstarejšemu sinu je prepustil knežjo službo – je zaprosil za sprejem v jezuitski red. Leta 1551 je bil
v Rimu posvečen v duhovnika. Leta 1570 je
bil poslan na španski in portugalski dvor kot
član papeškega poslanstva. Umrl je leta
1572.

SMEH JE POL ZDRAVJA

POKORA – Janezek pri spovedi pove, da je
pri pouku naredil stojo na glavi samo zato, da
bi ujezil učiteljico. Spovednik ne ve točno, kaj
je to stoja na glavi, zato reče Janezku, da mu
po spovedi pred spovednico to pokaže. Ko je
spoved končana, Janezek pred spovednico
pogumno naredi stojo na glavi. To vidita dve
dami, ki v cerkvi čakata na spoved. Ena pravi
drugi: »Joj, raje greva. Vidiš kako pokoro danes daje spovednik.«
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