Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
2. velikonočna - Bela nedelja

3.4.2016

Leto XV., 13 (773)

ČE STE VSTALI S KRISTUSOM, IŠČITE TO, KAR JE ZGORAJ

Na čem gradi sodobnik svoje življenje? Katera je odločilna karta, na katero večina stavi? Zdi se mi, da je blagostanje najbolj mamljivo. Razlog je preprost: denar, ki ga držiš v
roki, razkošna stanovanja, hitri avtomobili, potovanja, druženje z ljudmi, ki so enako bogati, kot ti, vse to so konkretne
stvari, ki premamijo slehernega. Čeprav nam različni terapevti govorijo o pomembnosti uravnoteženega življenja, ko
so telo, duh in duša v pravem ravnovesju, večina ostaja
enodimenzionalna, samo telesna. Vse, kar je materialno, pa
Čez osem dni so bili
se spreminja iz dneva v dan, je zelo krhko in odvisno od
njegovi učenci zopet notri
trenutnega počutja. Zato smo tako podvrženi različnim obliin Tomaž med njimi.
kam stresa, stalno letamo k zdravnikom in je naše osnovno
Jezus pride pri zaprtih
vratih, stopi v sredo in reče: počutje zelo spremenljivo. Kako se znebiti teh bolezni sodobnega časa?
»Mir vam bodi!«
Apostol Pavel se je na svojih misijonskih potovanjih srePotem reče Tomažu:
čeval s podobno situacijo: mnogi so bili zbegani, neodločni,
»Deni svoj prst semkaj
brez jasne življenjske usmeritve. Tudi sam je bil v času svoin poglej moje roke;
jega spreobrnjenja iz judovstva v krščanstvo zelo zbegan.
podaj svojo roko
Zato se je umaknil v puščavo, da bi se umiril in naredil red v
svoji glavi. Ko se je vrnil med ljudi, je Kološanom lahko svein jo položi v mojo stran
toval: "Če ste vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer
in ne bodi neveren,
je Kristus, ki sedi na Božji desnici." Za rešitev iz slepe ulice
ampak veren!«
je treba kaj narediti in prva, osnovna odločitev je zelo oseb(Jn 20,26–27)
na, ker je ne more narediti kdo drug namesto tebe. "Če ste
vstali s Kristusom!" je Pavlova začetna trditev. Brez vere v vstajenje naslednji korak ni možen. Kdor
misli, da je s smrtjo vsega konec, nima nobene prihodnosti.
Vera v vstajenje! Kako je težka in za mnoge nesprejemljiva. Kdor se z vsemi štirimi oklepa zemeljskih dobrin, res ne vidi čez svoj kup, ki si ga je ustvaril. Kako težko je verovati v nekaj, kar si ne
znaš predstavljati, pa čeprav čutiš, da ta druga resničnost mora biti, ker je zemeljsko življenje prekratko za uresničitev tvojih sanj. Tisti, ki so radovedni in znajo občudovati, se veliko naučijo od vsakoletnega dogajanja ob menjavanju letnih časov: zima je podobna smrti, ko pa nastopi pomlad, vse
na novo zaživi. Še lepše nas uči pšenično zrno, ki mora umreti, zgniti, da lahko poleti obrodi. Večina
se ne prepusti temu procesu rasti in umiranja, a zato niso nič bolj pametni. Ne razumem ljudi, ki se
hvalijo, da so z Bogom opravili v svojem otroštvu in ga sedaj ne potrebujejo več, a hkrati hodijo k
vedeževalkam, da bi jim napovedale njihovo prihodnost. Kje je tukaj logika? Zavračaš vero v Boga,
ki je vstal od mrtvih in hkrati verjameš osebi, ki si polni svojo denarnico na račun tvoje lahkovernosti.
Jaz raje verjamem apostolu Pavlu, ki kaže na Kristusa, na osebo, ki me ima rada in je v nebesih
pripravila zame prostor. Aleluja. Jezus je vstal, vstali bomo tudi mi!
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
2. VELIKONOČNA
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
Sv. Rihard, škof 3.4.
Ponedeljek 4.4.

Trnje
Trnje

Gospodovo oznanenje

Zagorje 19h Za matere obeh župnij

Torek

8,30 Češčenje SRT
9h +Stane in Marija Ule, Pivka, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje
Trnje

5.4. Klenik

12h +Marija in Anton Česnik, Palčje 71, obletna
17,30 +Franc in Marija Rebec, Trnje 73, obletna
17,30 +Nace Dekleva, Klenik 4/b, obletna

Sv.Vincencij Ferrer, d.

Sreda

6.4. Zagorje

Sv. Irenej iz Srema

Četrtek

7.4. Juršče

7h Za zdravje, N.N.
17,30 +Tinca Žužek, Juršče 83, osmina

Sv.Janez Kr.d.l.Salle

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
8.4. Zagorje 17,30 +Angela in vsi +i Tomšič, Drskovče 21, obletna
Sv. Maksim in Timotej
+Danilo in Marjo Tomšič, Zagorje 1/a, obletna
Sobota
9.4. Zagorje 17h Spoved
Sv.Valtruda, redovn.
17,30 +Marija in Janez Česnik, Zagorje 62, obletna
3. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
NEDELJA
10.4.
Sv. Domnij (Domen)

8,30 Češčenje SRT
9h +Božica Mejak, Klenik 58/a, obletna
+Anton in Ana Smrdelj, Trnje 45, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h V dober namen

- MATERINSKI DAN bo jutri namesto 25.3., ko je bil Veliki petek. Lepo vabim vse
matere in žene, očete in otroke k sv. maši za mame. Matere in žene boste prejele
poseben blagoslov. Sv. maša v Trnju bo ob 17,30 in v Zagorju ob 19h. Tisti, ki ne
morete v vaši župniji k sv. maši, pridite v drugo župnijo. – Več si lahko preberete v
zadnjih ''Zvonovih''.
- VEROUK bo ta teden reden za vse skupine.
- ZAČETEK MOLITVENE OSMINE ZA DUHOVNE POKLICE bo prihodnjo nedeljo, 10.4. Že danes vas vabim, da se radi udeležite teh molitev, da bi se pomnožilo
število tistih, ki na poseben način služijo Gospodu kot duhovniki, redovniki ali redovnice in misijonarji. Naša škofija ima samo 6 bogoslovcev v vseh letnikih…
- SVETOLETNO ROMANJE UČITELJEV bo prihodnjo nedeljo, 10.4. v Log pri
Vipavi. Zbiranje bo ob 14h v Vrhpolju in razlag mozaika p. Rupnika, ob 15h v Logu razlaga in vstop skozi svetoletna vrata in molitvena ura, ob 16h sv. maša, ki jo
bo daroval škof Jurij Bizjak, ob 17,30 pogovor učiteljev in vzgojiteljev s škofom
Bizjakom. Možnost tudi peš romanja iz Postojne. Več si preberite na plakatu na
oglasni deski.
- RAZSTAVA izdelkov (literarni, likovnih, medijskih) ob svetopisemskih prilikah
usmiljenja bo v Postojni v nedeljo, 17.4. Več si preberite v zadnjih ''Zvonovi''.
- KVIZ ZA VEROUČENCE o Svetem pismu bo v župnijski dvorani v Postojni v
soboto, 23.4. ob 9h za nižjo skupino (1.- 5.razred) in ob 10,30 za višjo skupino
(6.- 9.razred). Posamezna tekmovalna skupina šteje od 3-5 članov. Vabljeni tako
tekmovalci kot tudi navijači. Glej tudi zadnje ''Zvonove''!

V SVOJE RANE SPREJMI ME
Predstavljamo si lahko, da Jezusovim učencem ni bilo vseeno, ko je eden
izmed njih, Tomaž, trdil, da ne veruje,
da je Kristus vstal. Kaj je nagnilo Tomaža, da je veroval v Kristusovo vstajenje? Najbrž se vsem odpira preprost
odgovor: da je videl Kristusa. Toda
kakšnega Kristusa?! Ko je Jezus »pri
zaprtih vratih stopil mednje« je rekel
Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke!« Kristus mu pokaže
svoje rane. Te ostanejo tudi po vstajenju. Zakaj rane ostanejo in zakaj Tomažu pokaže prav te? Rane po vstajenju ne morejo izginiti, ker so znamenje
ljubezni, s katero je Kristus šel v trpljenje in smrt za nas.
Ko se Tomaž zateče v Kristusove rane, se spočije v njegovi ljubezni. Ker se
sreča s Kristusom v ljubezni, začne verovati in vzklikne »Moj Gospod in moj
Bog« ter pri tem uporabi besedo Gospod, ki je sopomenka za Boga. Ko se
sreča z Bogom Ljubezni, izpove vero v
Kristusovo božanstvo. Tako Kristusove

rane zadobijo nov pomen tudi za nas:
postanejo znamenje Božje ljubezni in
Božjega usmiljenja.
Tudi mi se zatecimo v Kristusove rane. Ko nas bodo navdajale najtežje
skušnjave in se nas bosta lotevala največji obup ali razočaranje, ko nas bo
razjedal največji dvom, se zatecimo v
Kristusove rane in znašli se bomo v
Kristusovi ljubezni. Znamenje Kristusove ljubezni so rane. Njegova ljubezen
je bila ranjena, ker je človeški rod zlorabil njegovo ljubezen in ga križal. Kolikokrat je tudi človeška ljubezen ranjena
in kolikokrat ne doživi priznanja, ampak
zavrnitev! Molitev Duša Kristusova (v
svoje rane sprejmi me) nas vabi, da se
v trenutkih lastne ranjenosti zatečemo
v Kristusove rane. Takrat ga prosimo:
Gospod, sprejmi me v svojo ljubezen,
ki je šla skozi trpljenje. Ozdravi me mojega dvoma, reši skušnjav in poživi mojo ljubezen. Pomagaj mi, da se nikoli
ne ločim od tvoje ljubezni.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

»Mir vam bodi!«
Kaj je na zemlji, na svetu najdragocenejše? Dragocenejši od vsega imetja in
denarja je ljubi mir, ki ga svet nima in ne more dati, ki nam ga je Jezus, Božji
Sin, prinesel iz samih nebes. Zato so angeli že ob njegovem rojstvu peli: »Slava
Bogu na višavi in mir ljudem na zemlji.«
Kaj je najljubše na svetu? Meni je na svetu gotovo najljubši ljubi mir, če lahko
z vsemi mirno in v miru živim. Zato je bil tudi Jezusov prvi pozdrav po njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!«
Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč ločili s tega sveta? Najboljše ob smrtni uri je
tisti sladki dušni mir, ki nam ga je Jezus zapustil kot dediščino, ko je rekel:
»Svoj mir vam zapuščam, svoj mir vam dam. Naj se vaša srca ne vznemirjajo in
ne bojte se.« Dragi verniki, danes vam želim: »Mir z vami!« To je najdragocenejše, najljubše in najboljše na celem svetu kot dragoceno velikonočno jajce.
Toda ta dušni mir, kako malo je upoštevan, kako zlahka ukraden, zato redno
premišljujmo, kaj je resnični dušni mir, da ga iščemo. Kaj nam da dušni mir, da
ga varujemo? Božji mir naj bo z vami!
Po: A. M. Slomšek, Prazniki – Od pepelnice do zahvalne nedelje

7. april
JANEZ KRSTNIK DE LA SALLE

Blagodejen je tvoj pozdrav:
Mir vam bodi.
Žejni smo, Gospod,
tvojega miru in tvojega varstva.
Nesrečni dvomljivci smo,
nemirni iskalci,
kljubovalni kot Tomaž.
Odpiraš nam svojo srčno stran,
da bi videli in verovali.
Mir vam bodi!
Hvala za dobroto,
ki veje iz tvojih besed.
Vstajenjski pozdrav
nas navdaja z upanjem,
da bo zemljo obvarovala
tvoja neizčrpna ljubezen.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SMEH JE POL ZDRAVJA
VPRAŠANJA – »Oče, kaj so to diskretna vprašanja?« vpraša Marko očeta, ko
se vrne iz šole. – »Sinko, to so vprašanja, na katera ne moreš vedno odgovoriti.« – »No, danes mi je učitelj v šoli zastavljal samo taka vprašanja!«
METLA – Inženir je prišel prvič v službo
in šef mu poda metlo. Inženir mu užaljeno pravi: »Jaz sem vendar inženir!« –
»Oh, oprostite! Takoj vam bom razložil,
kako deluje.«

Janez se je rodil v Reimsu v Franciji leta
1651 v aristokratski družini. Po končanem
študiju v svojem rojstnem kraju je nadaljeval
študij na Sorboni. Tam je bil imenovan za
kanonika, nato je leta 1678 postal duhovnik.
Po posvečenju se je odločil, da bo drugače
živel svoje duhovniško življenje, zato se je
odrekel kanoniški službi. Posvetil se je
organiziranju kongregacije laikov za brezplačno šolanje revnih in primernega izobraževanja za tiste, ki naj bi se posvetili temu
poklicu. Tako je nastala kongregacija šolskih bratov, ki se je iz Francije razširila po
vsej Evropi in postala vzor za vse kongregacije, ki so se posvečale vzgoji in šolstvu.
Janez je umrl v matični hiši v Rouenu leta
1719.

Tviti papeža Frančiška
Krščansko življenje ni omejeno le na molitev, pač pa
zahteva nenehno predanost
in pogum, ki izvirata iz molitve.
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