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Leto XV., 17 (777)

MESTO RAZSVETLJUJE BOŽJE VELIČASTVO
IN NJEGOV SVETILNIK JE JAGNJE

Kdo je središče tvojega življenja? Kdo te razsvetljuje in
vodi, da si pozitiven in z navdušenjem zreš v svojo prihodnost? Ta vprašanja so izziv za esej, za katerega bi velika
večina dobila zelo slabo oceno. Zakaj? Ker ne vedo, kdo ali
kaj je središče njihovega življenja, še več, pred seboj ne vidijo svetle prihodnosti in se počutijo kot izgubljenci sredi
razburkanega oceana. Nisem pesimist, a ko poslušam ljudi,
kako govorijo o svojem življenju, se ne morem znebiti pomislekov, da mnogim življenje ne pomeni nič, so brez načrta in živijo iz dneva v dan, kot bo pač naneslo. Ob tem dejstvu si zastavljam vprašanje: Ali si srečen, ko se vsak dan
»Mir vam zapustim,
do sitega naješ, se oblačiš po zadnji modi in imaš vse, kar
svoj mir vam dam;
ima tvoj sosed? Zakaj bi pa moral imeti vse, kar ima moj
a ne, kakor ga daje svet,
sosed? Saj nisem narejen po tekočem traku in je zato moje
življenje enkratno in neponovljivo. Kaj je torej središče movam ga dam jaz.
jega življenja?
Vaše srce naj se
Apostol Janez nam v svojem razodetju govori o novem
ne vznemirja in se ne plaši.
Jeruzalemu,
v katerem so vsi srečni in zadovoljni. Zakaj?
Slišali ste,
Ker je njihovo središče Bog. Mesto namreč razsvetljuje
da sem vam rekel:
Božje veličastvo in njegov svetilnik je Jagnje, ali poveličani
‚Odhajam in pridem k vam‘. Jezus Kristus. Prava sreča je torej v moji presežnosti, ko
Ko bi me ljubili,
nisem zadovoljen le s hrano in pijačo, ampak je moja sreča
bi se razveselili,
Bog, ki me je izbral, me ustvaril in mi zaupal poslanstvo. Sreda grem k Očetu, zakaj
čen sem, ker sem Božji otrok, ker me nebeški Oče sprejema
takšnega kot sem, ker mi dovoli, da delam napake, mi odpuOče je večji od mene.«
šča moje grehe in mi v svojem usmiljenju daje nove priložnosti.
(Jn 14,27–28)
Kaj lahko svetujem tebi, ki si razočaran, žalosten in brez
pravega načrta, da boš že na tem svetu srečen in zadovoljen? Najprej pokukaj v svojo notranjost in
iz svojega srca odstrani vso šaro, ki se je dolga leta nalagala in ni za nič drugega kot da jo vržeš v
smeti. V prazen prostor je treba poklicati osebo, ki ti ne bo ponujala kakšne bližnjice za instant srečo, ampak bo do tebe zahtevna in te bo vsak dan vznemirjala, da ne bi bil prehitro zadovoljen z doseženimi rezultati. Za notranjo preobrazbo je treba trdo delati in se ne naveličati. Ta oseba je zato
lahko le Bog, ki je večji od tebe, ki te dobro pozna in te ima resnično rad. Bogu se je treba prepustiti, da ti počasi razkrije tvoj program, da ti odstrne zaveso in se prepoznaš takšen kot te ima v zamislih tvoj Stvarnik. Večini, tudi apostolu Janezu, zastane dih, ko sebe zagleda v Božji svetlobi, kajti
ne moremo razumeti, zakaj nas Bog tako ceni, zakaj nam odpušča, ko stalno padamo. Takšno je
Božje usmiljenje: vedno nam ponuja novo priložnost in se nikoli ne utrudi.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
6. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
NEDELJA
1.5.
Sv. Jožef, delavec

8,30 Češčenje Usmiljenega Jezusa – spoved
9h +Ivanka Štrukelj, Trnje 101, dar. Nadja S.
Začetek Šmarnic

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h +Marija in Franc Rebec, Palčje 1, obletna

Zagorje 15h Začetek šmarnic
Ponedeljek

2.5. Sv.Trojica 12h V čast Sveti Trojici za dobrotnike cerkve - ofer

Sv. Atanazij, škof, c.u.

Torek

Šilentab. 19,30 Za blagoslov dela in dobro letino - šmarnice

3.5. Klenik

18,30 +Alojz in Frančiška Polh, Klenik 37, obl. - šmarnice

Sv. Filip in Jakob, ap.

Sreda

Sv.Pavel 19,30 V dober namen - Šmarnice
4.5. Parje
19,30 +i starši Rebec in Šajn, Parje 23, obl. - šmarnice

Sv. Florijan, mučenec

Četrtek

5.5. Juršče

16,30 +Marjo Žužek, Juršče 1, obletna - šmarnice

1. Petek

6.5. Trnje

18h Po namenu darovalca - šmarnice

Trnje
18h +i Bergoč in Žele, Klenik 53 - šmarnice
GOSPODOV
VNEBOHOD Zagorje 19,30 +i Rebec, Parje 25, obletna – šmarnice
Sv. Dominik Savio

Zagorje 19,30 +Milka in vsi +i Knafelc, Zagorje 112 - šmarnice

1. Sobota

Trnje

7.5.

Sv. Gizela, opatinja

18h Pobožn. petih 1. sobot na fatimski način - šmarnic

Zagorje 19h Pobožnost petih prvih sobot na fatimski način
19,30 +Anton in Mila Kavčič, Zagorje 115, obl.- šmarn.

8,30 Češčenje SRT
7. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h Za vse župljane obeh župnij - Šmarnice
NEDELJA
Zagorje
10,30
V čast sv.Florijanu za gasilce, dar. MŽ Karitas
8.5.
Sv. Bonifacij IV., pp.

Zagorje 14h Šmarnice
R. Brdo 15h SHOD: Za sosesko Ratečevo Brdo

- POSVEČENJE CERKVE IN BLAGOSLOV OLTARJA IN AMBONA na Sv. Trojici bo jutri ob 12h. Posvečeval bo g. škof Jurij Bizjak. Kdor more, je lepo vabljen
k tej edinstveni slovesnosti. – Hvaležni bomo tistim, ki morete in ste pripravljeni
pripraviti in prinesti kak prigrizek za praznovanje po maši. – Upajmo, da nam bo
Bog dal primerno vreme… A četudi bo deževalo, bomo pod streho…
- ŠMARNIČNI MESEC začenjamo danes. Šmarnice bodo med tednom v Trnju
in Kleniku ob 20h, v Palčju in na Jurščah pa ob 19h – ali kakor se boste dogovorili. V Zagorju bodo ob 19,30, v Drskovčah in Parjah pa ob 19h. Kjer bo sv. maša,
bodo z mašo. Ob nedeljah bodo šmarnice v Trnju po maši, v Zagorju pa popoldan ob 15h (ali izjemoma ob 14h). Lepo vabim otroke in odrasle k tej lepi pobožnosti, s katero častimo našo nebeško Mater Marijo, se ji priporočamo in jo prosimo za dušne in telesne potrebe.
- PROŠNJI ali KRIŽEVI DNEVI so tudi ta teden. Prosili bomo za Božji blagoslov
delu naših rok in glave, pa tudi, da bi naša polja, njive in sadovnjaki dobro obrodili; da bi nas Gospodar narave obvaroval pred naravnimi nesrečami in tistimi, ki jih
povzročamo ljudje. Upam, da smo razmišljajoči ljudje že prišli do spoznanja, da ni
dovolj samo naše prizadevanje, da potrebujemo tudi Božji blagoslov. Jutri bomo

za te namene molili na Sv. Trojici in na Šilentabru, v torek v Kleniku in pri Sv.
Pavlu, v sredo pa v Parjah. Združimo se torej v skupnih prošnjah, saj nas sam
Jezus uči: ''Prosite in boste prejeli, iščite in boste našli, trkajte in s vam bo odprlo!''
- VEROUK je - razen jutri - ta teden za vse skupine reden. Veroučenci 7. in 8.
razreda v Trnju pišejo test.
- SESTANEK MŽ KARISTAS bo v sredo ob 20,30 v župnišču v Zagorju. Vse članice lepo vabljene!
- SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA bo v četrtek. Kolikor
nam je le mogoče, se kristjani ta dan zberemo ob Jezusu pri sv. maši in se mu
priporočimo, da tudi nam pripravi prostor v nebesih. – Maše glej zgoraj!
- PRVI PETEK in SOBOTA sta tudi ta teden. Lepo vabim k zadostilnemu sv. obhajilu. Prvosobotna pobožnost v Trnju bo v župnijski cerkvi pred Najsvetejšim.
- OBHAJILO BOLNIH in OSTARELIH bo v petek dopoldne. Sporočite, če še kdo
želi, da ga obiščem z Jezusom!
- BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA prične ta petek. Vabi nas, da se skupaj z Marijo pripravimo na prihod Svetega Duha na Binkošti. Ob šmarnicah (ali/in doma)
prosimo Sv. Duha za njegove darove in da bi bili poslušni njegovim navdihom.
- SHOD na RATEČEVEM BRDU bo prihodnjo nedeljo ob 15h. Lepo vabljeni!
- URNIK SVETIH MAŠ je v tem tednu ob različnih urah. Zato bodite pozorni in
glejte na red svetih maš zgoraj!

PODARJATI MIR
Koliko ljudem manjka notranji mir! Kako
zelo potrebujemo zdravilno navzočnost Kristusovega Duha ljubezni in miru! Kristus je
imel notranji mir, zato ga je lahko podaril
svojim učencem. Temelj njegovega miru je
bil v notranjem razmerju, ki ga je imel z
Očetom. V današnjem evangeljskem odlomku kar petkrat omenja Očeta in govori o povezanosti z njim. Kristus tudi nam poklanja
svoj mir: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam
dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje
svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne
plaši« (Jn 14,27). Kristus nam podarja notranji mir, ki ga težave in žalosti ne morejo
vzeti. Njegov mir ni odvisen od zunanjih
okoliščin, je drugačen kot tisti mir, ki »ga daje svet«. Ta mir lahko posredujemo drugim
le, če ga nosimo v sebi. Zagotovo bomo v
slabih odnosih z drugimi, če smo nezadovoljni s samim seboj in ne pustimo, da Kristusov mir prodre v nas. Kristus je zdravnik,
on nam pomaga ozdraviti rane notranjega

nemira, ki ga je v nas povzročil greh. Kako
bomo gledali na druge, na svet in na ljudi
okrog nas, je odvisno od naše notranje drže. Bolj ko bomo polni Kristusovega miru in
Svetega Duha, drugačni bomo mi in drugačen bo naš pogled. Kristusov mir je mir
čistih src, je mir tistih, ki si prizadevajo za
življenje po njegovih zapovedih. Notranji mir
je tako sad našega življenja po Božjih zapovedih, to pa je sad naše povezanosti s Kristusom. Saj kdor ne ljubi Boga, se ne drži
njegovih zapovedi. Mir pa Sveti Duh poklanja tistim, ki se mu odprejo: »Tolažnik pa,
Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem
imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.«
»Če je mir v tebi, potem na vsakem kraju
sveta vlada mir,« je rekel Thomas Merton.
Prosimo Kristusa, naj očisti naša srca in jih
napolni s Svetim Duhom, da bo v njih prebival njegov mir.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Čemu je ljubi Bog ustvaril cvetlice?
Vi, ljubitelji cvetja, razumite govorico
cvetlic! Nam v radost in v veselje, zato
otroci nabirajo ljubke cvetlice, spletejo
vence in krasijo. Zato gojijo marljivi vrtnarji rože in krasijo sobe svojih gospodarjev. Kako pust bi bil svet brez rož! Brez
paše za oči! »Vstani, prijateljica moja, in
pridi! Glej, zima je minila, deževje je nehalo. Cvetlice so se prikazale v deželi«
(prim. Vp 2,11). Nam v poduk. Kot zvezde na nebesnem oboku. Šopek cvetlic je
živa črka v veliki knjigi narave, ki jo je
napisal Božji prst na našo zemljo, zato da
bi jo (naravo) pozorno opazovali in spoznali neskončno Božjo vsemogočnost,
modrost in dobroto. Zato nas Jezus opozori na rože, da bi se od njih učili Božje
očetovske skrbi. Gore in griči, slavite
Gospoda!
Anton Martin Slomšek

Tvoji umirjeni koraki
skozi žitna polja in na poti v tempelj
so neslišen odmev tišine.
Naš spremljevalec pa je hrup.
Prenasičeni smo z divjimi ritmi
in venomer se nam mudi.
Primanjkuje nam časa zase,
za prijatelje, še najbolj pa zate.
Kolikokrat smo že preslišali tvoje besede:
Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ti pa nam vztrajno ponujaš svojo uteho.
Hvala, potrpežljivi Dobrotnik.

Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SMEH JE POL ZDRAVJA

OPERACIJA – Prijatelja se pogovarjata:
Zakaj si zbežal iz operacijske sobe pred
operacijo?« – Zato, ker je bolničarka kar
naprej ponavljala: »Le pogum, ne bojte se,
saj gre za čisto preprost poseg.« – No, kaj
te to ni pomirilo?« – »Ne, ker je to dopovedovala kirurgu!«

3. maj
FILIP

Filip (Zdenko) je bil prvi, ki ga je Jezus
naravnost poklical med svoje učence: »Hodi
za menoj!« In Filip je šel za njim. Brž nato je
prav po apostolsko poiskal svojega prijatelja
Natanaela (Jerneja) in ga povabil k Jezusu:
»Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes in preroki, Jezusa iz Nazareta. Pridi in
poglej!«
Kot ga srečamo v evangeliju, je moral biti
Filip odkrit in živahen, družaben in priljuden.
Nanj so se obrnili pogani, ki bi bili zadnjo
veliko noč radi videli Jezusa. Po izročilu naj
bi po Jezusovem vnebohodu oznanjal blagovest po Scitiji ob Črnem morju in po Mali
Aziji. Poganski duhovniki so ga dali pribiti na
križ in so na križu visečega pobili s kamenjem.

Tviti papeža Frančiška
Birma je za kristjane pomembna; daje nam moč, da
pogumno branimo svojo vero in širimo evangelij.
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