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VI NE ŽIVITE PO MESU, AMPAK PO DUHU

Kako živimo oziroma katerim stvarem daje večina prednost? Ko
opazuješ, kako množice oblegajo veleblagovnice in se proti parkiranim avtomobilom počasi premikajo težko obloženi vozički, ne
dvomiš, da je človek nenasiten potrošnik. Vidni materialni svet nas
je popolnoma premamil in ne znamo reči stop hlastanju in kopičenju
dobrin, ki na koncu pristanejo v prenatrpanih koših odpadkov. Psihologi so že davno človeka opredelili kot potrošniško bitje, ki z
ustvarjanjem vedno novih izdelkov, sproža nove želje in potrebe,
kajti naše oči so nenasitne. Vsega imamo preveč, večino stvari, ki
jih nakopičimo sploh ne rabimo in zato preveč časa porabimo za
tuhtanje o tem, kaj bomo jedli, kaj pili, kako se bomo oblekli in v kaOdvalili so torej kamen.
tero sanjsko deželo bomo odpotovali. Ne znamo se več ustaviti in
Jezus pa je povzdignil
izmeriti svojo daljo in stran. Zato so naši medsebojni odnosi iz dneoči kvišku in rekel:
va v dan bolj krhki, ker bistvene, zares pomembne teme sploh ne
»Oče, zahvalim te, da si me morejo priti v ospredje naših pogovorov.
uslišal. Jaz sem vedel,
Ko je Pavel opazoval vsakdanje življenje Rimljanov, ga je
pretresla zbeganost in nenasitnost razvajenih ljudskih množic,
da me vselej uslišiš,
toda zaradi okoli stoječega katerih smisel življenja je zaobsežena v stavku: "Kruha in iger!"
ljudstva sem rekel, da bi ve- Smisel svojega življenja so videli v prenajedanju in razvratnih
zabavah. Seveda pravega smisla niti niso mogli najti, kajti njirovali, da si me ti poslal.«
hova božanstva so bile podobe, narejene z rokami in zato jih
In ko je to izrekel, je z
tudi niso mogla usmerjati v kakšno presežno obliko življenja.
močnim glasom zaklical:
Pavel pa je dobro vedel, kakšen je smisel človekovega življenja,
»Lazar, pridi ven!«
saj je imel izkušnjo srečanja z Bogom. Še več, Jezus ga je izbral za svojega poslanca, zato ni govoril v svojem imenu. V svoIn umrli je prišel ven, na
jem pismu Rimljane usmerja v drugačno življenje, kot so ga bili
nogah in rokah povezan s
vajeni: "Ne živite po mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas
povoji, in njegov obraz je
Božji Duh." Na kaj jih je želel opozoriti?
bil ovit s prtom. Jezus jim
Materialni svet je otipljiva resničnost, brez katere naše telo ne
reče: »Razvežite ga
preživi. Treba je jesti, piti in se oblačiti, ker so takšne osnovne
in pustite, naj hodi.«
zakonitosti življenja na našem planetu. Telo pa je le lupina ali
posoda, v kateri domujeta naš duh in duša. Zato lahko rečemo,
(Jn 11,41–44)
da je ta vidni, otipljivi svet samo lep okvir, ki ščiti vsebino, ki je
veliko več, kot si sploh upamo zamišljati in zato predstavlja človekovo presežnost ter polnost življenja.
Treba se je dvigniti nad trenutne potrebe svojega telesa in gledati na življenje z vidika našega Stvarnika,
z vidika Boga. Šele Duh osmišlja vsakodnevne dogodke in jih ovrednoti, v pozitivnem in tudi v negativnem smislu. Ker imamo v sebi Božjega Duha, naša dejanja niso preprosti dogodki, ampak imajo vedno
tudi moralno vrednost. Samo človek je presežno bitje in zato odgovoren za svoja dejanja. In naša dejanja
so pozitivna samo takrat, ko v nas prebiva Božji Duh. Jezus je naši telesni omejenosti dal novo razsežnost, ko je prišel kot odrešenik in nas je na križu odkupil. Sedaj smo sposobni živeti kot novi, duhovni
ljudje, vendar ne iz svoje volje, ampak po moči in veri v Jezusa Kristusa.
župnik Branko Balažic,
SDB

Svete maše:
5. POSTNA
- TIHA
NEDELJA
2.4.
Sv.Frančišek Paolski

Ponedeljek

3.4.

Sv. Rihard, škof

Torek

4.4.

Sv.Izidor Seviljski, c.u.

Sreda

5.4.

Sv.Vincenc Ferrer

Četrtek

Trnje
Trnje

8,30 Križev pot
9h +Frančiška Žele, Trnje 4, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h +Valentina Žužek, Juršče 83, 1. obletnica

Zagorje 15,30 Križev pot
Zagorje 16h VELIKONOČNA SPOVED (dva tuja spovednika)
Palčje

18,30 +Rafael in Marijan Kovač, Palčje 58, 1. obletnica
+i Kovač in Česnik, Palčje 58 – Križev pot

Klenik

18,30 +p.Gabrijel Česnik, Klenik N.N. – Križev pot

Zagorje

..6.4 Juršče

7h +Janez in vsi +i Kavčič, Zagorje 75, obletna
16,30 +Marjo Žužek, Juršče 1, obletna – Križev pot

Zagorje 19h Križev pot za duhovne poklice
7.4. Zagorje 17,30 +Maksimilijana Valenčič, Kil. 10, 1.obl. – Križ.p.

Sv. Irenej iz Srema

1. Petek

Sv.Janez de la Salle Klenik

19h +Nace Dekleva, Klenik 4/b, obletna

Sobota

18,30 Spoved
19h +Angela in vsi +i Tomšič, Drskovče 21, obletna
+Fani in Jože Sedmak, Zag.19, obl. - Prvosob.pobožnost

8.4.

Sv.Maksim in Timotej,
mučenca

Zagorje

Trnje
8,30 Prvosobotna pobožnost (Križev pot)
6. POSTNA
Trnje
9h +Anton in Ana Smrdelj, Trnje 45, obletna
- CVETNA
+Helena in Franc Penko, Trnje 39
NEDELJA
9.4. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
12h +Anton in Marija in vsi +i Česnik, Palčje 71, obl.
Sv. Valtruda, redovn. Palčje

Zagorje 15h Križev pot
- VELIKONOČNA SPOVED v ZAGORJU je danes od 16h dalje. Za ODRASLE
bosta na razpolago dva spovednika: g. dekan Ervin in g. Jože Jakopič iz Slavine.
Istočasno bom jaz spovedoval ŠOLARJE. Naj pridejo vsi!!!
- VELIKONOČNA SPOVED v TRNJU za otroke bo jutri (3.4): ob 16h za prvoobhajance, ob 17h 5.razr.; v torek (4.4.) ob 17h: 4. in 7.razr. Če je kdo ob določeni uri zadržan, naj pride k spovedi z drugo skupino (prej ali potem)! Za birmance bo spoved med birmansko devetdnevnico po veliki noči. Če kdo želi že prej,
pa se lahko pridruži ostalim skupinam.
VELIKONOČNA SPOVED za odrasle bo na cvetno nedeljo ob 14h. Spovedovala bosta dva spovednika: g.Jože Jakopič iz Salvine in g.Vinko Lapajne z Ubelskega. Pridite dovolj zgodaj, da ne bosta spovednika »brez dela« in odšla naprej
v drugo župnijo. – Kdor ne bo mogel opraviti sv. spovedi doma, naj gre v drugo
župnijo. Spored spovedovanja v dekaniji imate na oglasni deski. – Potrudimo se
in se dobro duhovno pripravimo na največji krščanski praznik. Če ne bomo notranje uglašeni na praznovanje, tudi vse drugo ne bo prineslo pravega veselja!
- PRVI PETEK je ta teden. Lepo vas vabim k sv.maši in zadostilnemu sv.obhajilu.
Sv.maše glej zgoraj!
- OBHAJILO in VELIKONOČNA SPOVED BOLNIKOV bo v petek dopoldne.
Sporočite, kam naj še pridem! V velikem tednu ne bom več obiskoval bolnikov.

- BLAGOSLOV OLJK in drugega zelenja bo na oljčno - cvetno nedeljo pred
mašo: v Trnju se zberemo pred mežnarijo, v Zagorju in v Palčju pred cerkvijo.
- OLJKE: Tudi letos so nam istrske župnije preskrbele oljčne vejice. Vzemite si jih
in pripravite za prihodnjo nedeljo. Za dar istrskih župnij se jim zahvalimo s svojim
darom za obnovo njihovih cerkva, saj imajo malo nedeljnikov in tudi malo prihodkov za njihovo vzdrževanje.
- ČLANI DRUŠTVA PROSTOVOLJCEV Vincencijeve zveze dobrote se zahvaljujejo za pomoč, ko smo z nakupom Vincencijevega koledarja prispevali za obnovo stanovanja za družino brez doma. Ob prazniku Gospodovega oznanjenja se
še enkrat zahvaljujejo za našo podporo. S pomočjo zbranega denarja in s skupnim delom so uspeli kupiti stanovanje, ki je bilo v zelo slabem stanju in ga spremeniti v lep dom. Vanj se je 10. februarja letos vselila družina s tremi otroki, ki jo
že dalj časa spremljajo.
Družino bodo še naprej spremljali in ji pomagali, nam pa se priporočajo za podporo v molitvi. Naj po naši molitvi in Marijini priprošnji raste dom za novo družino.
S hvaležnostjo prosijo nebeško mater Marijo, naj blagoslavlja vsa naša prizadevanja in delo v župniji. Zahvalo lahko vidite in si preberete na oglasni deski!

OBUJATI ŽIVLJENJE
Pomislimo na tesarjevega sina iz Nazareta, o katerem so njegovi poslušalci
ugotavljali: velik prerok je vstal med
nami. Drugi so spet rekli, da je po njem
in v njem Bog obiskal svoje ljudstvo. In
ta prerok, o katerem njegovi rojaki
omalovažujoče pravijo, saj je to vendar
tesarjev sin, dobro poznamo vso njegovo žlahto, ta prerok zagotavlja Lazarjevi sestri: tvoj brat bo vstal. In še več:
lahko bi rekli, da v tej okoliščini, ob
mrtvem prijatelju, ob grobu, ob žalujočih sestrah predstavi sebe v vsej božanskosti: jaz sem vstajenje in življenje.
Nikoli nihče ni mogel izreči takih besed, vsa človeška zagotavljanja so se
vedno razblinila, če ne prej, ob izteku
človekovih let, on pa zagotavlja življenje, zagotavlja to, kar je človekova največja dragocenost, življenje, ki ne mine.
V priliki, ko o sebi spregovori kot o dobrem pastirju, zatrjuje: »Jaz sem prišel,

da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« življenje torej, ki ne pozna več
konca. To je njegovo poslanstvo: obujati življenje, posredovati življenje, ohranjati življenje. Tudi naše!
Kaj nam ob vsem tem preostane drugega kot globoka hvaležnost Gospodu,
da je med nami, da nas poživlja z vero
in trdnim zaupanjem vanj, da nam zagotavlja neminljivo srečo pri Očetu, da
je za slehernega od nas življenje in
vstajenje. In kaj nam preostane drugega, kot da smo Gospodu hvaležni, da
nam vedno znova pošilja može in žene,
po katerih nam izkazuje svoje usmiljenje in dobrotljivost. In kaj nam še preostane drugega, kot da nas prežema trdna
vera in neomajno zaupanje v Gospoda,
in ne nazadnje, da bi tudi po nas mnogi
ljudje začutili, da nas Gospod nikoli ne
zgubi izpred oči, da smo mu otroci, ki
jih ima rad.
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/176/utrip/20138/

Ko so bile Kristusove roke pribite na križ, je pribil na križ tudi naše grehe.
(Bernard iz Clairvauxa)

Kajti on sam je pot, po kateri se splača hoditi,
luč, ki se jo splača prižgati,
življenje, ki je vredno, da ga živimo,
in ljubezen, ki se jo splača ljubiti.

4. april
IZIDOR SEVILJSKI

(mati Terezija)

Jezus je tedaj prišel in ga dobil, ko je bil že štiri
dni v grobu (Jn 11,17).
Mi bi že zdavnaj obupali, če bi se znašli v takšni
situaciji. Jezus nam razodeva, da njemu ni nič
nemogoče; pri njem je prav vse mogoče. On pride
vedno ob pravem času, želi nam pomagati, ker
nas ima rad.
Verujmo! Odstranimo dvom; dvom je namreč
naša glavna ovira do razodetja Božje slave.
Jezus nato v evangelijskem odlomku pravi
Marti (in s tem sporoča tudi nam): »Ti mar nisem
rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« (prim. Jn 11,40).
Vera odpira vrata za delovanje Boga, verujmo
Jezusu. Jezus ni rekel moja vera, ampak tvoja
vera, Jezus tako ima vso vero. Verujmo Bogu,
saj nas kliče iz teme v svetlobo.
Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da
bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel,
je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!«
(Jn 11, 42–43).
Jezus včasih čaka, da bi naša vera rastla, zato
ne dvomimo, ampak verujmo, če se takoj nič ne
zgodi. Bog nas ljubi, Jezus nas ima rad in nam
želi pomagati, da se poveliča njegovo ime.
F. Lorbek

SMEH JE POL ZDRAVJA
TEHTNICA – Jakec stopi na tehtnico in
reče sestrici: »Pa saj to sploh ne boli.« –
»Zakaj pa naj bi bolelo?« –
»Ne vem. Ampak ko mama stopi sem
gor, vedno glasno zakriči.«

Izidor, škof v Sevilji, se je rodil rimskim
staršem kot najmlajši sin okoli leta 560. V
mladosti si je izbral duhovni poklic, najbrž je
bil menih in opat. V svojem delu o samostanskem življenju se Izidor kaže kot človek
reda. Preuredil in poenostavil je mnoge
predpise in pravila za samostansko življenje. Njegovo pastirsko delo je bilo usmerjeno predvsem na utrjevanje katoliške vere in
verskega življenja med Goti, ki so se šele
pred nedavnim obrnili od krive vere arijanstva. Leta 633 je predsedoval splošni sinodi
v Toledu. Z vztrajnim študijem si je pridobil
neverjetno obsežno znanje v svetih in svetnih vedah in velja za zavetnika interneta.

Tviti papeža Frančiška
Nikoli ne pozabimo, da je
Gospod tisti, ki vodi Cerkev.
On je tisti, ki daje rodovitnost vsakemu apostolatu.
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