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VSI, KI SMO BILI KRŠČENI V KRISTUSA JEZUSA,
SMO BILI KRŠČENI V NJEGOVO SMRT

Moda je eden od glavnih vzvodov sodobne potrošnje. Moderna družba vse stavi na zunanji blišč, ki mora biti izzivalen,
sicer te nihče ne opazi. Zato moraš biti vsak dan drugačen, v
skladu z najnovejšimi modnimi trendi. Večina pa dobro ve, kako
so naše oči nenasitne, ker so povezane z nevoščljivostjo: kar
ima sosed, hočem imeti tudi jaz! Ker naš čas ni ravno čas revščine, ampak prej čas preobilja, ko mnogi zapravljajo v nedogled, se je tudi odnos do vsega, kar imamo, zelo spremenil. Kar
si z lahkoto pridobiš, nima prave vrednosti. Zato je sodobnikov
odnos preveč površinski, povezan le z bleščečo zunanjostjo in
prave globine. Ustvarjalci mode ta proces dobro poznajo in
»In kdor ne vzame svojega brez
mastno služijo na račun naše podkupljivosti. To čutimo na vseh
križa in ne hodi za menoj,
področjih našega življenja in zato so različne oblike poslavljanja, odmetavanja in umiranja, naš vsakdanjik. Gre za normalen
ni mene vreden.
Kdor najde svoje življenje, proces, kajti ob vsaki novi stvari se stari odpovemo in jo zavržemo. Tako je bilo nekoč in nič drugače ni danes. Že apostol
ga bo izgubil;
Pavel je dobro ocenil naše življenje, ko je Rimljanom zapisal:
in kdor svoje življenje
"Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Jezusa
Kristusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj
zaradi mene izgubi,
z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči
ga bo našel.
Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot noKdor vas sprejme,
vega življenja."
mene sprejme;
Z rojstvom smo preko smrti prešli iz varnega bivanja v maternici v sovražen svet, kjer pretijo na nas nevarnosti z vseh kotov.
in kdor sprejme mene,
Kristjani smo potem sprejeli še novo rojstvo v duhu, povezano s
sprejme tistega,
smrtjo staremu človeku in vstopom v novo, odrešeno ljudstvo.
ki me je poslal.«
Ta proces je povezan s konkretno osebo, z Jezusom Kristusom.
Z njim smo umrli in hkrati vstali v novo življenje. Kaj se je v re(Mt 10,38–40)
snici zgodilo?
Bog Oče nas je sprejel kot svojega otroka, vzljubil nas je, se zavezal, da nas bo varoval, blagoslavljal
in naredil za dediče kraljestva, ki je pripravljeno za vse, ki kot Božji otroci sprejmejo poslanstvo pričevanja Božje ljubezni. Ta nova identiteta pa ni le modni dodatek, ampak nova resničnost, pravo duhovno rojstvo. V tem procesu odpade sleherno ljubosumje, kajti pred Očetom smo vsi enaki, enkratni, neponovljivi.
Njegove ljubezni tudi niso deležni le nekateri, ampak vsi ljudje, brez razlike. Zato lahko zanesljivo rečemo: s Kristusom smo umrli staremu človeku in vstal v novo življenje. S tem pa nismo prejeli le določenih
pravic, ampak tudi obveznosti. Katere?
Kako se otrok odzove na starševsko ljubezen? Z nasmehom, odobravanjem in ljubeznijo. Mami in ati
sta najboljša starša na svetu, pa čeprav nista idealna. Tako bi se moral vsakdo odzvati na Božjo ljubezen. ''Zaupanje za zaupanje in ljubezen za ljubezen!'' radi rečemo. Tukaj sicer ne gre za daj-dam proces,
ampak za veliko več: Očetova ljubezen me je tako prevzela, da sem dejansko postal drugačen, novi človek. Nisem samo človek, ampak Božja podoba, zato skušam tudi v sočloveku, ki ga srečam, to podobo
prepoznati, jo sprejeti in se zahvaljevati.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
13. NEDELJA M.L. Palčje
2.7. Trnje
Ned. Slovencev po svetu Trnje

Ptujskogorska Mati Božja Zagorje

Četrtek

6.7. Juršče

Sv.Marija Goretti,d.m.

1. Petek

7,30 Po namenu darovalcev
8,30 Češčenje SRT
9h Za vse župljane obeh župnij

16h ZLATA MAŠA: V zahvalo za vse Božje dobrote
19h +Antonija in Alojz Zadel, Juršče 87, obletna

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

7.7. Klenik

18,30 +Marija in Jakob Pavlovič, Klenik 6, obletna

Sv. Vilibald, škof

Zagorje 20h V dober namen

Sobota

Trnje

8.7.

sv. Kilijan, škof, muč.

17h V zahvalo ob 110. obletnici posvečenja cerkve in
50. obletnici duhovništva župnika
7,30 Češčenje SRT
8h +Marija Smrdelj, Trnje 23, dar. Knežak, obl.

14. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
9.7. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Kitajski mučenci

- SLOVESNOST ZLATE MAŠE je danes ob 16h v Zagorju. Lepo vabljeni!
- ODSOTNOST: Od jutri do četrtka bom na duhovnih vajah. V nujnih primerih se
obrnite v Knežak (041/338 915) ali v Postojno (041/724 884).
- TRNJE: ČIŠČENJE CERKVE: V pripravi na praznovanje 110-letnice posvetitve
bi radi dobro očistili župnijsko cerkev, zato lepo prosimo vse, ki imate čas in voljo, da pridete pomagati. Prav nam bodo prišle tako ženske kot moške roke, saj
je potrebno, med drugim, očistiti tudi slike križevega pota, obrisati prah ... Začeli
bomo jutri ob 16.00. Za več informacij se lahko obrnete na Marto ali Evo. (Pripomočki za čiščenje so zaželjeni.)
- g. škof METOD goduje v sredo. Spomnimo se ga v molitvi, saj je 25 let vodil
našo škofijo in tudi sedaj še rad pomaga po svojih močeh pri birmovanjih raznih
drugih praznovanjih.
- PRVI PETEK v mesecu juliju je ta teden. Lepo vabljeni k sv.maši in zadostilnemu sv.obhajilu. Maši bosta v Kleniku ob 18,30 in v Zagorju ob 20h.
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga
pridem obhajat, naj sporoči!
- 110-LETNICO POSVEČENJA TRNJSKE ŽUPNIJSKE CERKVE SVETE TROJICE in ponovitev ZLATE MAŠE v Trnju bo v soboto, 8. julija ob 17h. K tem slovesnostim vabimo vse sedanje in bivše farane in vse druge, ki se čutijo povezani
s trnjsko župnijo.
- SV.MAŠA v Trnju bo prihodnjo nedeljo že ob 8. uri !!!
- Danes je v Palčju in Trnju prihodnjo nedeljo pa bo v Zagorju nabirka za
PETROV NOVČIČ, za papeževe dobrodelne ustanove. Lahko slišimo ali beremo,
kako papež pomaga v raznih stiskah (zaradi naravnih nesreč, lakote ali vojn) po
raznih delih sveta. Radi mu pomagajmo in prispevajmo svoj delež v ta namen.
- PEŠ ROMANJA na Sv.Višarje letos ne bo, ker je premalo zanimanja za tako
dolgo peš hojo. Bomo pa 15.7. šli na krajše planinsko romanje (okrog eno uro hoje) na Rovt nad Dovjem. V slučaju slabega vremena se prestavi na naslednjo soboto. Za to planinsko romanje se prijavite Bruni Dekleva osebno ali po telefonu na
št. 041/876 112.

PRIČEVALCI
Na svetu so stvari, ki so javne in vsakdo
ima pravico do njih. To so ceste, parki,
gozdovi, planine … Druge so bolj naše:
stanovanje, vrt, delovno mesto … Nekatere so pa popolnoma naše. Ljubosumno jih
varujemo in dostop vanje ima le tisti, komur dovolimo in kolikor mu dovolimo. To
so naše osebne in družinske zadeve.
Vzemimo, da se najde nekdo, ki bi se
hotel vmešavati v ta naš svet, pa bi dejal:
jaz sem več, kot sta ti oče in mati, brat in
sestra, mož in žena, sin in hči – kaj bi mu
rekli?
V današnjem evangeliju beremo o nekom, ki je nekoč tako govoril. Mnogi so
njegovo povabilo vzeli zares in šli za njim.
Njega so vzljubili bolj kot vse drugo, celo
bolj kot svoje življenje.
Začuda se je to ponavljalo dolga stoletja
in se ponavlja še danes. Fantje in dekleta
zapuščajo starše, se odpovedujejo družinskemu življenju in še marsičemu, da bi
mogli biti bliže njemu. Navdihujejo se ob

njegovih besedah, da svoje življenje najde
tisti, ki ga zaradi njega izgubi. Da je vse
dobil tisti, ki je zaradi njega vse zapustil.
Če kdaj, je danes ta korak korak vere.
Včasih so rekli: »Pojdi za gospoda, boš
spoštovan in jedel boš bel kruh.« Danes
rečemo: »Na tej poti te ne čaka dosti dobrega, kar cenijo ljudje, toda čaka te Človek z najbolj ljubečim srcem, kar jih je
imel svet. Na to pot stopi le, če ti On pomeni največ, če ti pomeni vse.«
V teh dneh velja poseben pozdrav novomašnikom po vsej naši deželi, pa tudi
bogoslovcem, novincem in novinkam! Ni
bistveno koliko jih je. Bistveno je, da se
vsi zavedamo, da so pričevalci nečesa, kar
je več kot vse, kar imamo na zemlji, celo
več kot življenje.
Če bi jih kdaj zmanjkalo, bi svet postal
zelo reven. Podprimo njihovo odločitev za
to pot z našo iskreno molitvijo in priprošnjo zanje.

Ko se odločimo in z Jezusom krenemo
na pot, smo pod novim vodstvom. Jezus
ni le naš Odrešenik, je tudi naš Gospod, brat, oče … Člani njegove družine smo. Igramo v njegovem moštvu.
Borimo se na njegovi strani. V našem
starem življenju smo bili brezupno zamreženi v greh. Noben naš napor nas
ni mogel osvoboditi iz ječe naše zagledanosti vase ali odvrniti od nas končnosti smrti. Toda ko je prišel Jezus, se
je lotil sijajne rešilne operacije.
Zdaj pripadamo Jezusu. On je naš novi
Gospodar. Vse, kar smo in kar imamo,
pripada njemu. To je najbolj osrečujoča predanost, ki je sploh mogoča.

Služba njemu je prava svoboda. Osvobojeni smo greha. Svobodno lahko delamo, kar je prav. Svoje življenje lahko
uporabimo za ljubečo službo bližnjemu
na tak način, ki si ga pred odločitvijo
zanj in njegovo pot nismo mogli niti
zamisliti.
Čeprav je Jezus naš Gospod, nas nikakor nima za sužnje. Prav nasprotno;
ima nas za svoje prijatelje. Ves se posveča skrbi za naše dobro, za našo
osebnostno rast in napredek v krščanskem življenju. Jezusu služimo, ker sami
hočemo, ker je osvojil naša srca, ker
mu dolgujemo življenje, ker ga ljubimo.
In ker smo se odločili za to ter to počnemo z veseljem.

Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Po: P. Crivellaro, Komentar k psalmom in hvalospevom

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

Nebeški Oče,
z vso svojo ljubeznijo obdari
naše zamejce in rojake po svetu,
da bodo ostali zvesti Bogu in domovini.
Odgovorne v vladi spodbujaj,
da bi se bolj dosledno in odločno zavzemali
za spoštovanje mednarodnih zavez,
kar bi našim rojakom omogočilo
boljše možnosti za življenje
ob drugih narodih in jezikih.
Zahvaljujemo se ti zanje
in njihovo ohranjanje
narodnih in verskih vrednot.
Priporočamo jih v varstvo in blagoslov
naši skupni Materi, ki jo častimo kot
Marijo Pomagaj in Kraljico Slovencev.
Po 24ur molitve za domovino 2015

SMEH JE POL ZDRAVJA

3. julij
SV. TOMAŽ apostol

Človeku, ki noče verjeti na besedo, ampak se
hoče o vsem prepričati na lastne oči, pravimo
»neverni Tomaž«. Obnaša se namreč kot
apostol Tomaž po Jezusovem vstajenju. Zaradi tega je današnji svetnik postal »slaven«,
sicer pa o njem vemo zelo malo. Preden ga
je Jezus poklical v svojo službo, je opravljal
ribiški poklic ob Genezareškem jezeru. Prvi
trije evangelisti (Matej, Marko in Luka) ga
omenjajo le v seznamih dvanajsterih apostolov, več pozornosti pa mu posveti evangelist
Janez, ki ga večkrat vplete v svoje poročilo.
Janez trikrat navaja tudi Tomažev vzdevek
Dvojček, kar je dejansko le prevod njegovega aramejskega imena.

Tviti papeža Frančiška
Dovolimo Jezusu, da vstopi
v naše življenje, in pustimo
za seboj sebičnost, ravnodušnost in pomanjkanje čuta
za druge.

»Hmmm … Kot kaže,sem zadel živec.«
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