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JEZUS JE ODKUPIL TISTE, KI SO BILI POD POSTAVO
Življenje je velikokrat podobno spletu okoliščin brez pravega reda, kot da smo na ladji sredi nevihte in nas valovi premetavajo,
zdaj na eno, zdaj na drugo stran. Če svojo situacijo vzameš resno,
ti ne more biti vseeno, kaj se s teboj dogaja. Zato si večina skuša
urediti svoje življenje po nekem sistemu vrednot, kjer je jasno
vidno, kaj mora biti v ospredju in kaj je bolj postranskega značaja.
Tako dela vsak človeka, ki hoče v svojem življenju nekaj doseči.
Samo tisti, ki živi iz dneva v dan, nima nobenih skrbi glede svoje
prihodnosti, ker naključni dogodki zapolnijo njegov čas. Večina se
s tem ne strinja, ker menijo, da je življenje vredno veliko več od životarjenja, zato poskrbijo za svoj načrt in se ga skušajo dosledno
držati. To se ne dogaja le v zasebnem življenju, ampak na vseh
ravneh našega življenja. Vsaka religija ima zato jasno opredeljene
zapovedi, neke vrste ustavo, ki se je morajo vsi držati.
In vsi, ki so slišali,
Apostol Pavel nam je v pismu Galačanom spregovoril o teh
pravilih, o judovski postavi, ki je bila z Jezusovim nastopom poso se čudili temu,
stavljena pod vprašaj: "Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal
kar
so
jim povedali pastirji;
svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odMarija
pa je vse te besede
kupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje." Za
kaj gre? Judovska postava je imela jasna pravila, ogromno zapoohranila in jih v svojem
vedi, ki so jasno opredeljevale način življenja in strategijo, kako bi
srcu premišljevala.
z doslednim izpolnjevanjem pravil zanesljivo prišli v nebesa. V
In
pastirji so se vrnili in
ozadju te postave je nauk o samoodrešitvi: čim bolj si dosleden,
Boga slavili in hvalili za vse,
toliko prej boš vstopil v Božje kraljestvo. Če je to res, odrešenik ni
bil potreben. Zato je Jezus tak način razmišljanja opredelil kot nekar so slišali in videli,
sprejemljiv: sam se ne moreš odrešiti, odrešuje te samo vera v
prav kakor jim je
tistega, ki je tvoj odkupitelj, ki je zaradi tebe zastavil svoje življenje
bilo povedano.
in ti s tem odprl nebeška vrata. Zato Jezus ob slovesu od svojih
učencev pravi: "Kdor veruje vame, vekomaj ne bo umrl!"
(Lk 2,18–20)
Apostol Pavel, pravoverni, strastni in po postavi pravičen Jud, je
potreboval veliko časa, da je bil sposoben zavreči staro, odvečno postavo in se okleniti Kristusa. Zato smemo
reči, da je šele na tej stopnji svojega razmišljanja in kreganja z Bogom, nastopil milostni trenutek njegovega
spreobrnjenja. Po dogodku pred Damaskom je bil še dolgo časa iskalec, ki si mora priti na jasno, kaj išče in kje
oziroma s kom bo dosegel svoj cilj. Naenkrat je uvidel, da je postava odveč oziroma je bila primerna za tisti
čas, dokler narod ni bil zrel za Jezusov nastop. Zgodovina se ne ponavlja, ampak se dopolnjuje, podobna je
spirali, ki se vedno bolj dviga v višino. To pomeni, da je treba računati z neko rastjo, ki sicer predvideva različne stranpoti, ampak se vseeno vedno bolj bliža svojemu cilju, čim večji popolnosti.
Za Pavla in za vse nas je zato Jezusov prihod ključnega pomena: odrešenik je prišel in nastopili so novi časi. Naše odrešenje ni v prvi vrsti sad našega prizadevanja, ampak Jezusov zastonjski dar. Prišel je, da bi imeli
življenje in da bi ga imeli v izobilju. In to polnost našega življenja je zaslužil s svojo popolno daritvijo in žrtvijo
na križu. Ko je bil popolnoma uničen in mrtev na križu, sta iz njegove strani pritekla kri in voda, ki simbolično
predstavljati številne milosti, ki jih prejemamo v svojem življenju. Zato se oklenimo vere vanj, ki je naš odrešenik in sprava za naše grehe. Naj bo novo leto blagoslovljeno z bolj gorečo vero in ljubeznijo do Boga.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
NEDELJA:

Trnje

8,30 Češčenje SRT – molitev za mir

MARIJA, Trnje
9h V čast Materi Božji za srečno novo leto 2017
BOŽJA MATI Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
- NOVO LETO Palčje 12h +i Krajnc

– DAN MIRU Zagorje 15h Molitvena ura za mir
1.1.2017
Ponedeljek 2.1. Palčje 17h +Ivan in Antonija Pavlovič, Palčje 61, obletna
Sv.Bazili in Gregor N.

Torek

3.1. Klenik

17h +Franc in Jožefa Šabec, Klenik 23

Presveto Jezus. ime

Sreda

4.1.

Sv. Angela Folinjska

Četrtek

5.1.

Sv. Emilijana, devica

1. Petek

Zagorje
Juršče

7h Za duhovne poklice
16h +Jožef in Angela Kalister, Juršče 46, obletna

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice

6.1. Trnje

16,30 +Alojz in starši Perenič, Klenik 20, obletna

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

Zagorje 18h +Marija Čeligoj, Parje 16, obletna
+Karlina in Maks Škrlj in Aljoša Možina, Dr.7, obletna
1. Sobota
7.1. Zagorje 17h Spoved
Sv.Rajmund Penjafor.
17,30 +Dada Stermenszky, Ljubljana, obletna
Trnje
8,30 Češčenje SRT
NEDELJA
9h +Jožef Smrdel, Trnje 23, obletna
JEZUSOV KRST Trnje
8.1. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Severin Noriški Juršče 12h +Hermina, Viktor in Milka Zadel, Juršče 58, oblet.
- TRETJI SVETI VEČER je v četrtek. Tudi ta večer pokropimo svoje domove!
- SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA Sv. treh Kraljev je v
petek, 6.1. Sv.maša je ob 16,30 v Trnju in ob 18h v Zagorju. To je tretji največji
božični praznik, ki je celo starejši od Božiča samega. – Spominja nas, da je Odrešenik prišel za vse ljudi. Zato je to tudi misijonski praznik. – Otroci boste ta dan
prinesli Jezusu k jaslicam svoje darove, ki ste jih zbirali v adventu z geslom:
»Skupaj z otroki vsega sveta pripravljamo pot za Jezusa«. Ti vaši darovi so za
vaše vrstnike v misijonih, ki potrebujejo našo pomoč.
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta tudi ta teden. Čeprav je praznik ta dan, lahko
vseeno darujemo sv. obhajilo v spravo Božjemu Srcu za vse žalitve, ki mu jih prizadevamo mi sami in drugi ljudje.
- VEROUKA tudi ta teden še ni, razen za tiste, ki vas uči gospa Marta. Vsi pa pridite v petek k sv. maši. Birmanska maša bo jutri v Palčju in v torek v Kleniku.
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne, če še kdo želi, da ga
pridem obhajat, naj sporoči!
- ZAHVALA VSEM KOLEDNIKOM IN SPREMLJEVALCEM, ki ste nam po domovih tudi letos prinašali veselo vest prihoda našega Odrešenika in ob tem zbirali
darove za naše misijonarje na različnih delih sveta. Bog vam povrni tako, da bi
tudi sami začutili veliko hvaležnost Gospodu, da smo kristjani in živimo v krajih,
kamor so že pred dolgimi stoletji prinesli misijonarji krščansko vero našim prednikom.

- SREČANJE KOLEDNIKOV naše škofije bo letos že v soboto, 7. januarja v Vipavi. Poleg običajne sv.maše v Dijaškem domu, ki jo bo imel g.škof Metod, bosta
predstavila svoje delo v misijonih laiška misijonarja, zakonca Porenta. Poleg tega
bo še kakšna igrica in tudi kaj za pod zob. Končalo se bo do 14h. Lahko si bomo
ogledali tudi jaslice, ki jih imajo v Vipavi zunaj pri hišah. - Vsi koledniki, ki se srečanja želite udeležiti, se prijavite do srede, 4.1.
- BIRMA v Trnju bo letos 30. aprila ob 15h in v Zagorju 24. septembra dopoldne.
Birmanci se pripravljajte na prejem zakramenta sv. birme z rednim sodelovanjem
pri sv. maši in drugih pobožnostih, z dobrodelnostjo (pomoč bližnjim v potrebi,
obiskovanje bolnikov in ostarelih…) in spoznavanjem temeljev krščanske vere.
Domača družina in vsi župljani pa jih podpiramo z molitvijo in dobrim zgledom.
- ZA BOŽIČNE PRAZNIKE in NOVO LETO 2017 so voščili slovenski škofje, slovenski misijonarji, še posebej g. Pavel Bajec s Slonokoščene obale in p. Janez
Mujdrica iz Zambije in g. Janez Premrl.

NAPOLNI SVOJE SRCE Z MIROM
Kdor nastavi bombo, nastavi smrt.
Dnevno je nastavljenih tisoče bomb v
mislih maščevanja, v občutkih sovraštva,
v obnašanju, ki ponižuje, prizadene in
uničuje ljudi. Vsa orožja od sekire do
atomske bombe so izdelki človeške domiselnosti. Velika nevarnost, ki ogroža
človeštvo, ne tiči samo v orožju za množično uničevanje. Tiči v ljudeh samih, v
vseh ljudeh, ki verjamejo v nasilje in v
pravico močnejšega. Nasilje proti nasilju
pomeni vedno še več nasilja. Spirala brez
smisla in brez konca. Preden bomba eksplodira, je vojna že zdavnaj v teku – v srcih ljudi!
Poskrbi za mir v svojem srcu, drugače
ne boš imel nič od miru na svetu. Poskrbi
za mir v svoji hiši, drugače bodo ljudje
odraščali v nemiru. Ljudje, ki imajo namreč znotraj prepir, so nevarnost za mir
zunaj.
Poti do miru ne gredo preko ulic nasilja. Dnevno so bombe napolnjene: z uni-

čujočimi mislimi, strupenimi občutki, žaljivimi besedami, podlimi dejanji. Velika
nevarnost, ki nas ogroža, tiči v ljudeh samih, v ljudeh, ki verjamejo v moč in denar, last in nasilje. Kdor hoče vzpostaviti
mir v svetu, ga mora najti najprej v srcu.
Napolni svoje srce z mirom. Zavist bogatim te ne obogati. Zagrenjenost zaradi
tvoje bolezni te ne naredi bolj zdravega.
Ljubosumnost na tiste, ki jim gre na videz
bolje, te ne naredi srečnejšega.
Kjer vlada sovraštvo, išči previden
stik. Nekdo te je globoko razočaral in prizadel. V tvoji notranjosti je velika rana.
Nenehno moraš misliti na to. Kako se
lahko zaceli? Odpusti! Odpuščanje je najlepši dar. Pusti vrata za spravo odprta tudi
takrat, ko ta drugi morda noče o tem nič
vedeti. In preživel boš: v pripravljenosti
na spravo se začenja tvoja rana zapirati in
v nenehnem odpuščanju se mir razcveti.
Rasti v miru je dober izziv za tvoje novo
leto!
Po: P. Bosmans, V tebi je sreča

Zahvaljen, Gospod, da verni pastirji niso po- ljubiti, da ne bomo drugim v spotiko, ampak bomišljali pohiteti v Betlehem in pripovedovati dru- mo vsem glasniki miru. Tvoj mir naj zavlada svegim, kar so videli in zvedeli. Navdajal jih je mir, tu, betlehemski mir, za srečo v tem novem letu.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh
zato te prosimo, naj nas tvoja Mati, ki je vsa dogajanja premišljevala v srcu, nauči verovati in

ZLATA (50) OBLETNICA DNEVA MIRU

NENASILJE: STIL POLITIKE ZA MIR
je naslov letošnje poslanice papeža Frančiška
za SVETOVNI DAN MIRU 1. januarja 2017.
V tej poslanici poudarja, da je nenasilje, ki je
podprto od ljubezni, ki temelji v Jezusovem
evangeliju, močnejše od nasilja. Nenasilje se
oklepa le orožja resnice in pravice. Prav to je,
po prepričanju sv. Janeza Pavla II., pripeljalo
do spremembe v življenju ljudstev, narodov in
držav.
Dalje poudarja, da je družina nepogrešljivi
talilni lonec, v katerem se zakonci, starši in
otroci, bratje in sestre učijo medsebojnega
sporazumevanja ter nesebične skrbi drug za
drugega. V družini se morajo navzkrižja in celo
spori presegati s pogovorom, z iskanjem koristi
drugega, z usmiljenjem in odpuščanjem – ne s
silo. Iz osrčja družine se radost ljubezni širi v
svet in obseva vso družbo. Po drugi strani pa
etika bratstva in miroljubnega sožitja med ljudmi in ljudstvi ne more temeljiti na logiki strahu,
nasilja in izključevanja, temveč na odgovornosti, spoštovanju in iskrenem pogovoru. V tem
duhu vabim – piše papež – k razorožitvi, pa tudi
k prepovedi in odpravi jedrskega orožja. Jedrsko zastraševanje in grožnja z gotovim medsebojnim uničenjem ne moreta temeljiti na tej etiki. Enako zavzeto prosim, naj se konča družinsko nasilje ter zlorabe žensk in otrok.
Poslanico sklepa z besedami: Marija je Kraljica miru. Ob rojstvu njenega Sina so angeli
slavili Boga in na zemlji oznanjali mir ljudem
blage volje. Prosímo Devico, naj nam bo za
vodnico.
»Vsi hrepenimo po miru; številni ga iz dneva
v dan z drobnimi dejanji tudi krepijo. Mnogi trpijo in se potrpežljivo trudijo, da bi ga uresničili.«
V letu 2017 si z molitvijo in dejanji prizadevajmo, da bi iz svojega srca, svojih besed in dejanj
izgnali nasilje ter oblikovali nenasilno skupnost,
ki skrbi za skupni dom. »Nič ni nemogoče, če
se z molitvijo zatečemo k Bogu. vsi smo lahko
kovači miru.«

SMEH JE POL ZDRAVJA
POKLIC – »Jaka, kje je zaposlen tvoj
oče?« – »Dela v industriji prihodnosti.« –
»Daj no, ja kaj pa počne?« – »Tiska koledarje!«

3. januar
GENOVEFA PARIŠKA

Rodila se je v Nanterresu okoli leta 420.
Še zelo mlada se je preselila k botri v Pariz
in se posvetila Bogu. Začela je z življenjem
stroge pokore, s čimer je vplivala na vse
mesto. Zaščitnica mesta Pariza je postala
leta 451, ko je meščane prepričala, naj ne
bežijo iz mesta pred navalom Hunov, ki jih
je vodil Atila. Odločno je zatrjevala, da ji je
Bog razodel, da Pariz ne bo padel. S potovanjem po nevarni poti vzdolž Sene je poskrbela za prehrano celega mesta in Parižani so ji bili hvaležni za tako pogumno dejanje. Zaman so bili vsi poskusi in vsa prizadevanja francoske revolucije, da bi uničila
kult češčenja sv. Genovefe. Današnji
Pantheon je bil večkrat posvečen Genovefi,
nazadnje med leti 1851–1885.

Tviti papeža Frančiška
Prosimo našo Gospo,
naj nas nauči, kako živeti
vero v svojem vsakdanu
in narediti več prostora
za Gospoda
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