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MAR NISTA VEDELA,
DA MORAM BITI V TEM, KAR JE MOJEGA OČETA?

Vsakdo skuša narediti svoj življenjski načrt, ker bi rad
bil uspešen in zadovoljen s tem, kar dela in kako živi. Ko
poslušamo otroka, ki sanja o tem, kaj bo v življenju postal, mu pritrjujemo, a v resnici ga ne jemljemo resno, ker
vemo, da bo svoje načrte velikokrat spremenil. Šele v
pozni mladosti bo nastopil čas, ko bo rekel: »To sem jaz.
Poklic, ki sem si ga izbral je prava uresničitev mojih
sanj.« Ob takem odgovoru je marsikdo skeptičen, ker se
zaveda, da to drži le za majhen odstotek ljudi, mnogi pa
Po treh dneh
ostanejo nezadovoljni in razočarani nad tem, kaj so v življenju dosegli. Zakaj?
so ga našli v templju.
Mnogi delajo načrt svojega življenja ne da bi sebe doTam je sedèl med učitelji,
bro poznali. Ne potrudijo se, da bi odkrili svoje talente in
jih poslušal in vpraševal.
potem v skladu z njimi postavili prioritete, kaj bi radi doIn
vsi,
ki so ga slišali, so strmeli
segli. Na tempeljskem pročelju preročišča v Delfih so bili
nad
njegovo razumnostjo
vklesani trije stavki: »Spoznaj samega sebe!«, »Ničesar
in
njegovimi
odgovori.
preveč!«, »Če nekaj obljubiš, se obetajo težave.« In venKo sta ga zagledala,
dar se v glavnem vsi zavedamo, da tudi dobro poznavanje samega sebe še ni dovolj. Ko odkriješ svoje talente,
sta bila presenečena
se moraš še uskladiti z Bogom, da boš potem odkril svoje
in njegova mati mu je rekla:
poslanstvo. Mnogi svetniki nam vedo povedati, da so »Otrok, zakaj si nama tako stóril?
imeli lep načrt, kako bodo v življenju uresničili to, kar jih
Tvoj oče in jaz sva
je zares veselo, a jim to kljub dobri volji, ni uspelo. Tudi
te žalostna iskala.«
Jožef in Marija sta imela jasen načrt, kako bosta uredila
Dejal jima je:
svoje zakonsko življenje. Ko pa je Bog posegel v njuno
življenje, sta morala svoj načrt popolnoma spremeniti.
»Kako da sta me iskala?
Podala sta se v neznano, ne da bi vedela, kako bo njuno
Mar nista vedela, da moram biti
življenje potekalo. Marsikaj je bilo nepredvidljivo, a sta
v tem, kar je mojega Očeta?«
uspela, ker sta bila usklajena z Bogom.
(Lk 2,45–49)
Kakšna je praksa številnih sodobnikov? Mnogi kujejo
svoje načrte mimo Boga, zato v življenju zgrešijo. Ko jih vprašamo, zakaj niso zadovoljni s poklicem,
ki ga upravljajo in z življenjem, ki ga živijo, nam ne znajo dati pametnega odgovora. Ko računaš le s
samim seboj in se oklepaš samouresničitve, si zaprt v svoj mali svet. Vse je odvisno od tebe, od
tvojih sposobnosti in trme, ki jo premoreš. Kako drugačno je življenje, ko se človek odpre in dovoli,
da v njegovo življenje vstopijo še drugi ljudje. Kdor pa se odpre Bogu pa lahko računa še z njegovo
milostjo. Zato lahko rečemo, da so tisti, ki se trudijo za oseben odnos z Bogom zares srečni in zadovoljni. Tudi v težkih trenutkih ne omagajo, ker vedo da na svoji poti niso sami. Bog jih spremlja
povsod, zato jim lahko priskoči na pomoč takoj, ko ga pokličejo. Sveta družina nas zato vabi, da se
ne zanašamo le nase, temveč računamo tudi z Bogom.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
NEDELJA
SVETE DRUŽINE Trnje
30.12. Juršče

Zagorje 14h Za jubilante – zakonske pare

Sv. Feliks I, papež

Ponedeljek

8,30 Češčenje SRT
9h Za vse župljane obeh župnij
10,30 Po namenu, Juršče 24, obletna

31.12. Palčje

Sv. Silvester, papež

Torek
NOVO LETO

1.1. Trnje

Marija, Božja Mati

Leto 2019
9h V čast Materi Božji za srečno novo leto

Zagorje 10,30 V čast Materi Božji za srečno novo leto
Palčje

Sreda

2.1.

Četrtek

3.1. Juršče

Sv. Bazilij Vel., c.uč.

14h Po namenu, Palčje 45, pogrebna

Zagorje 16h V zahvalo za vse Božje dobrote v letu 2018

Zagorje

12h Po namenu, Palčje 39, obletna

7h V dober namen
16h V dober namen

Presv. Jezusovo ime

1. Petek

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
4.1. Zagorje 17,30 Po namenu, Drskovče 17

Sv. Angela Folinjska Klenik

19h Za duhovne poklice, N.N.

1. Sobota

17h Spoved
17,30 Po namenu, Zagorje 112, obletna

5.1.

Sv. Emilijana, devica

Zagorje

Trnje
NEDELJA
SV. TRIJE KRALJI Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 54, 30. dan

Sv.Gašper, Melhior in Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Boltežar
6.1. Palčje 12h Po namenu, Palčje 45, osmina

- KOLEDOVANJE: Danes bodo koledniki obiskali domove v Zagorju po 15h in
na Jurščah v popoldanskih urah. Vsi ti koledniki naj pridejo po blagoslov ob
koncu maše. - Zahvaljujem se v imenu misijonarjev, ki bodo deležni vaših darov,
vsem kolednikom in tistim, ki ste jih obdarovali: v Drskovčah, Parjah, Trnju, Kleniku in Palčju! Naj vam Bog obilno povrne vašo dobroto!
Ves denar, ki ga darujete ob koledovanju, gre za misijonarje, kot sem že lani
povedal in zapisal. Kolednikom lahko darujete le sladkarije!!! Z denarjem, ki ga
koledniki zberejo, misijonarji gradijo in opremljajo nove šole, bolnice in dispanzerje, pomagajo šolarjem… Na lističu, ki so vam ga ali vam ga bodo dali koledniki,
lahko preberete, kaj vse so misijonarji napravili z njim v letošnjem letu, in kaj načrtujejo za prihodnje leto, če bodo dobili našo pomoč.
- SREČANJE IN BLAGOSLOV ZAKONSKIH JUBILANTOV, ki ste letos obhajali okroglo obletnico poroke (5, 10, 15, 20. … 50, 55. …let) je danes v zagorski župniji ob 14h. Po maši ste vsi jubilanti povabljeni v župnišče, da si nazdravimo ob vaši okrogli obletnici zakona in skupno poklepetamo.
- DRUGI SVETI VEČER je jutri. Tudi ta večer blagoslovite vaše domove in se priporočite za Božje varstvo v novem letu.
- NA NOVO LETO ste vsi kristjani lepo povabljeni k sv. maši, ki bo po nedeljskem
redu: ob 9h v Trnju, ob 10,30 v Zagorju in ob 12h v Palčju. Z BOGOM ZAČNI
VSAKO DELO, DA BO DOBER TEK IMELO! Toliko bolj to velja za novo leto
2019, ki ga bomo začeli v torek. Tudi če boste prebedeli »najdaljšo noč«, ne opustite sv. maše! Tudi otroci!!!

- PRVI PETEK in SOBOTA sta tudi v tem tednu. Prav lepo vas vabim k zadostilnemu sv. obhajilu v petek in soboto. Če bo interes za obhajanje petih prvih sobot po fatimskem načinu tudi v Trnju (lahko tudi v veroučni sobi v Mežnariji), sem
pripravljen priti in vas obhajati.
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi sv. obhajilo, naj mi sporoči!
- VEROUKA ta teden še ne bo!

DRUŽINA
Družina igra pomembno vlogo v življenju vsakogar izmed nas. Iz zdravih
družin izhajajo zdrave osebnosti. Vsaj
na splošno je tako. Zdravje naroda je
odvisno od zdravih družin, propad naroda pa se začenja s propadanjem družine. Cerkev se tega zaveda. Ker nam
želi samo dobro, postavlja pred nas
vzor, ki naj bi se po njem zgledovali –
to je nazareška družina.
Ob vsem tem pa družina ni vrednota,
ki bi se ji moralo vse drugo ukloniti.
Nad njo je človek, oseba, posamezni
član družine. Zaradi njega je družina
ustanovljena, njemu mora omogočati,
da v njej uresniči samega sebe.
Mož se uresničuje v ljubezenski povezavi z ženo, po naravi je k njej naravnan, v njej najde svojo dopolnitev.

Žena uresničuje svojo ženskost v ljubezenski povezavi z možem. Nanj je
naravnana in v njem najde svojo dopolnitev.
Oba se uresničujeta ob otrocih, ki jih
porajata in vzgajata. Nanje je naravnana
njuna telesnost in duševnost, v njih se
dopolnjuje njuna oseba in skupna rast.
Otroci se uresničujejo ob starših. Iz
njihove ljubezni se porajajo, ob njihovi
skrbi odraščajo, ob njihovi zrelosti dozorevajo. Uresničujejo pa se tudi v
medsebojnih odnosih. Človek je družbeno bitje in že od malega se mora
uvajati v skupnost.
Jožef se je dopolnjeval ob Mariji, Marija ob Jožefu, oba ob Jezusu. Jezus pa
je ob njima napredoval v modrosti, starosti in milosti. Lepšega vzora Cerkev
ljudem ne bi mogla ponuditi.
Po: Beseda da Besedo

In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu. (prim. Lk2,51)
Luka je z mojstrsko roko naslikal Mari- težko verjamemo, da je ponotranjenost
jo in nekaj, za kar bi lahko rekli, da je značilna za ženske.
značilno za ženskost: ponotranjenost.
Toda dovolj je že, če se srečamo z
Kakor se vse obline ženskega telesa ženskami, ki se ne postavljajo na
stekajo v naročju, tako prvine ženskega ogled v izložbena okna, zlasti potem,
čutenja vodijo v notranjost.
ko z izkušnjo materinstva postanejo
Drugače kakor pri moškem, ki je zrelejše; ugotovili bomo, da so ženske
usmerjen navzven, da napada, osvaja, resnično ustvarjene za to, da hranijo v
gospoduje.
svojem srcu življenje in svet.
Seveda, ko jih vidimo, kako se pozi- Jasno je, da ni nobenega daru, podarbavajo v bokih na vseh televizijskih jenega moškemu in ženski, ki ne bi bil
kanalih, v vseh oddajah in predstavah, izpostavljen nevarnosti, da ga uničita

in zapravita zaradi sebičnosti, površinskosti in preračunljivosti.
Nekdo, njegovega imena se več ne
spomnim, je zapisal: »Ženske hočejo
ugajati, in to je zanje pogubno.«
Morda je res to tista skušnjava, na katero
bi morale ženske paziti, da bi ostale ženske.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Upam, da vas danes, na nedeljo, na praznik
svete Družine navdaja veselje, veselje vsakega nad svojo družino. Upam, da ste v tem
prazniku družine ponosni na svojo družino,
vsak na svojo ženo, na svojega moža, na svoje
otroke, otroci na svoje starše. Ne zaradi tega,
ker so vaše družine idealne, ne zaradi tega, ker
bi bile naše družine popolne, pač pa zaradi tega, ker si prizadevamo za to, da bi bili naklonjeni drug drugemu, da bi sprejemali drug drugega in da bi v tej odprtosti za življenje, v odprtosti za sočloveka izpolnjevali Božjo voljo.
Zelo potrebno in primerno je, da se v razmišljanju o svoji družini ozremo v Sveto družino, v
njeno resničnost, da se ozremo v njen Nazaret,
v njen Betlehem, v ves tek njenega življenja.
Spoznali bomo, da nam je Sveta družina dosti
bliže, kot običajno mislimo, ali pa lahko pogledamo še z druge strani – smo tudi mi veliko bliže Sveti družini, kot običajno sodimo.
Po: S. Zore, cerkev sv. Nikolaja – december 2014

SMEH JE POL ZDRAVJA

V gostilno vstopi izredno močan možakar, vzame
v roko limono in jo stisne kolikor jo more, in nato
reče: »Kdor koli iz te limone stisne vsaj še eno
kapljico dobi 500 evrov.« Seveda vsi poskušajo,
a nobenemu ne uspe. Nato pristopi majhen, suh
možakar in reče: »A lahko tudi jaz poskusim?« –
“Hahaha!” se mu vsi smejijo in mu dajo limono.
On kot za šalo iz nje iztisne še 6 kapljic. Vsi od
začudenja debelo gledajo in na koncu le vprašajo: »Kako je pa tebi uspelo, če nam nikakor ni?«
– On pa odgovori: “Hja, jaz sem iz davčne.«
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.ztz.rkc.si

2. januar
GREGOR NACIANŠKI
Rodil se je v premožni družini in svetniška
mati Nona ga je krščansko vzgajala. Odločilnega pomena za njegovo življenje je bilo
srečanje z Bazilijem iz Cezareje, s katerim
ga je vezalo enkratno prijateljstvo. Ko se je,
natrpan z učenostjo, vrnil s študija, je zaslovel kot izreden govornik. Očeta, ki je bil škof
v Naciancu, je prosil za krst, potem pa odšel
v samoto, kjer je trdno delal, molil in premišljeval ter pisal. Ostareli oče ga je poklicala
domov in ga posvetil v duhovnika, da bi mu
bil v pomoč pri njegovem delu. Gregor je
imel pomisleke, toda prijatelj Bazilij mu jih je
razpršil. Ta je medtem postal škof v Cezareji in je ustanovil novo nadškofijo v Sasimi in
ta škofijski sedež naj bi zasedel prav Gregor. On pa se je otepal odgovornosti, čeprav se je dal posvetiti za škofa, nato pa se
spet umaknil v samoto. Naposled je le prevzel vodstvo škofije. Za carigrajskega škofa
ga je potrdil drugi vesoljni cerkveni zbor v
Carigradu leta 381. Toda bil je preveč miroljubne narave, da bi se branil pred spletkami
nasprotnikov, zato se je umaknil v Nacianc,
v tihoto praznega očetovega doma, kjer se
je posvetil skrbi za bedne in nesrečne. Umrl
naj bi leta 389 ali 390.

YOUCAT – katekizem za mlade
Je Jezus Bog? Spada k Trojici?
Jezus iz Nazareta je Sin, druga Božja
oseba, o kateri govorimo, ko molimo:
»v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« (Mt 28,19).
(KKC 243–260)

Ko se je razglasil za gospodarja »sabata«
in se dal nagovarjati z Božjim nazivom
'Gospod', je bil Jezus ali nastopač – ali resnično Bog. Do priznanja je prišlo, ko je
odpuščal grehe. To je bil v očeh njegovih
sodobnikov smrti vreden zločin. S pomočjo
čudežev in znamenj, posebej vstajenja, so
učenci spoznali, kdo je Jezus, in so ga častili kot Gospoda. To je vera Cerkve.

