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BOG NAM JE ZAUPAL BESEDO SPRAVE
Ne moremo si predstavljati življenja brez številnih razprtij
in nesoglasij. Zdi se, da so prepiri, zbadanja in sovraštvo
gonilna sila človeškega razvoja. Tudi mediji se držijo tega
prepričanja in objavljajo samo zadeve, ki so konfliktne,
sporne in nečloveške, češ: "Treba je pisati o zadevah, ki
ljudi zanimajo!" Kaj smo s tem dosegli? Ali smo zadovoljni
s svetom, v katerem živimo? Odgovor večine bi bil:
"Nismo." Kje smo naredili napako, da ta svet ni urejen po
naših željah in pričakovanjih?
Oče pa je velel
Apostol Pavel nam daje dovolj dober odgovor: "Bog je v
svojim služabnikom:
Kristusu spravil svet s seboj, tako da ljudem ni zaračunal
»Brž prinesite najboljše
njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave."
oblačilo in ga oblecite,
Bog je s svoje strani naredil vse, kar je potrebno, le človek
in dajte mu prstan na roko
ni izpolnil svoje obveznosti. Zaupana nam je sprava, mi pa
in čevlje na noge;
se oklepamo razdora. Kaj torej narediti?
in
pripeljite pitano tele
Sprava z Bogom je začetek, kajti z bratom se ne moreš
in
ga
zakoljite in jejmo
spraviti, če nisi spravljen s svojim Stvarnikom, s tistim, ki
ter
se veselimo;
mu dolguješ zahvalo za svoje življenje. Najprej moraš obzakaj
ta
moj
sin je bil mrtev
čutiti mir v sebi, da se potem lahko spraviš s svojim bližin je oživel;
njim. Drugemu namreč ne moreš dati nekaj, kar sam nije bil izgubljen
maš. Za nezadovoljstvo smo torej krivi sami, ker smo zavrgli Boga in tako nismo poskrbeli za svojo notranjo pomiriin je najden.«
tev, ki nam je svet ne more dati. "V Kristusovem imenu vas
(Lk 15,22–24)
prosimo, spravite se z Bogom!" nas nagovarja apostol Pavel.
Postni čas je res primeren čas za molitev, pokoro in spravo z Bogom. Razmišljanje o problemih, težavah, duhovni zaspanosti in slabem stanju naše družbe ni dovolj. Treba je narediti
konkreten korak na poti sprave. Kot prvo se je treba usesti in si priznati dejansko stanje. S svojo krhkostjo in omejenostjo se je treba soočati, da se nam zagnusi in nas izzove: »Zakaj bi
škodil samemu sebi? Hočem biti drugačen!« Naslednji korak je povezan z metodo: »Kako bom
postal nov človek?« Morda bo dobro, da vzamem v roke sveto pismo in si vsak večer preberem
kakšen odlomek ter pomislim, kaj mi Jezus govori. V svojem delovnem prostoru si lahko uredim majhen kotiček, kamor se umaknem, ko želim biti sam s seboj, ko hočem moliti in preverjati svojo pot. Ko sem si uredil fizični prostor za svojo umiritev, se moram prepustiti notranji tišini,
odmisliti vse, kar me moti, se znebiti strahu pred jutrišnjim dnem in se prepustiti Bogu. On mora
govoriti, jaz pa poslušati. To vajo moram ponavljati večkrat, da bo Bog opazil mojo resnost in
mi bo odgovoril.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
4. POSTNA
- SREDPOSTNA Trnje
NEDELJA
6.3. Zagorje
Sv. Koleta, redovnica Juršče
Trnje

8,30 Češčenje Usmiljenega Jezusa – spoved
9h +Janez in Karlina Smrdelj, Trnje 52, obletna
V čast Sv.Trojici v zahvalo za starše in dar življenja

10,30 Za vse župljane obeh župnij
12h +Ludvik in Angela Sedmak, Juršče 26, obletna
15h Križev pot (namesto na Sv. Trojico – zaradi snega)

Zagorje 15h Križev pot
Ponedeljek

7.3. Palčje

17,30 +Cvetka Pavlovič, Palčje 41/a, 30.dan – Križev pot

Sv.Perpetua in Felicita

Torek

8.3. Klenik

17,30 +i Bergoč, Klenik 44, dar. Kl. 38 – Križev pot

Sv. Janez od Boga

Sreda

9.3. Zagorje

Sv.Frančiška Rimska

Četrtek

10.3. Juršče

7h V dober namen
16h V dober namen – Križev pot

Zagorje 17,30 Križev pot za duhovne poklice
11.3. Zagorje 17,30 +Janez Fatur, Zagorje 22, obletna

40 muč. iz Armenije

Petek

Sv. Benedikt, škof

Sobota

12.3. Zagorje 16,30 Spoved za šolarje

Sv. Inocenc I., papež

17,30 +Marija in Franc Kruh, Zagorje 37, obletna

Trnje
5. POSTNA
– TIHA NEDELJA Trnje
13.3.
Sv. Kristina, mučenka

8,30 Križev pot
9h +Frančiška in Andrej Rebec, Trnje 73, obletna
+i Smrdel, Trnje67 in +Janja Kotnik, Avstralija

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h +Jožef in Jožefa Nadoh, Palčje 44, obletna
V čast Materi Božji za zdravje, Palčje 28
Sv.Trojica 15h Križev pot na Sveto Trojico

Zagorje 16h VELIKONOČNA SPOVED – Križev pot

- KRIŽEV POT na Sv.Trojico zaradi snega ne bo danes, ampak prihodnjo nedeljo.
- Nove »ZVONOVE« boste prejeli ob izhodu. Prav tako tudi list s Spraševanjem
vesti po blagrih. V Zvonovih si veroukarji preberite navodilo za Kviz, ki bo 23.4.
ob 9h za mlajše (1.-5.razred) in ob 10,30 za starejše (6.-9.razred) v Postojni.
- SEJA ŽPS Zagorje bo v župnišču v četrtek ob 19h, ŽPS Trnje pa v petek ob
19h v Mežnariji v Trnju. Vsi člani ste lepo vabljeni k udeležbi!
- DUHOVNA OBNOVA za člane ŽPS bo v soboto, 12.3. ob 9h v župnišču v Postojni. Duhovno obnovo bo vodil g. Karlo Bolčina in Štandreža pri Gorici. Vsi člani
ste lepo vabljeni. Prejeli boste tudi posebno vabilo.
- 24 UR PRED GOSPODOM: To je naslov pobude, ki naj bi jo izvedli 11. in 12.
marca letos, in jo omenja papež Frančišek: »Ne podcenjujmo moči molitve tolikih!
Pobuda 24 ur za Gospoda, za katero upam, da se bo 11. in 12. marca odvijala po
vsej Cerkvi želi biti izraz te potrebe po molitvi.« Sveti oče k sodelovanju vabi vse
škofije po svetu. Povabljene so, naj v tistih dneh poskrbijo, da bi bile cerkve odprte tudi čez noč in bi tako omogočile priložnost za spoved in evharistično češčenje,
v skladu z možnostmi in potrebami posameznih krajevnih Cerkva. Predlagano je
tudi, da bi se pobuda sklenila z obhajanjem svete maše.

V naši dekaniji bomo tudi molili pred Najsvetejšim in to bo za vso dekanijo v Postojni od 11. 3. od 19h do 12. 3., ko bo sklep z mašo ob 18h.
Naši župniji Trnje in Zagorje sta na vrsti v soboto, 12. 3. od 14h do 16h.
Na mizici za tisk je list, na katerega se vpišite vsaj za eno uro tisti, ki ste se pripravljeni pridružiti tej papeževi pobudi. Čas češčenja, ki je za nas določen (14h16h), je za nas izredno ugoden. Kdor pa se ne more v teh dveh urah udeležiti, pa
se naj udeleži sklepne maše ob 18h. Potrudimo se, da bomo tako ta dan povezani z vsemi kristjani po svetu v češčenju Jezusa v Najsvetejšem zakramentu!
- VELIKONOČNA SPOVED bo prihodnjo nedeljo v ZAGORJU od 16h dalje – dokler boste spovedanci. Spovedovala bosta g. dekan Ervin Mozetič in g.dr. Ciril
Sorč. Za šolarje pa bo velikonočna spoved v SOBOTO, 12.3. od 16,30 do maše.
Vse lepo vabim, da se dobro pripravimo na največji krščanski praznik, da bomo
tako na krščanski način praznovali Gospodovo zmago nad grehom in smrtjo.
SPORED SPOVEDOVANJA po drugih župnijah v dekaniji imate na oglasni deski in
v novih Zvonovih (izpadlo pa je za Trnje – 20.3. ob 14h - in Zagorje – 13.3. ob 16h).
- ČIŠČENJE veroučne učilnice v Mežnariji: starši otrok 5.in 6.razreda se vpišite
na mizici za tisk.
- KIPEC USMILJENEGA JEZUSA: vpišite se še za naprej tisti, ki ga želite sprejeti še v nadaljnih tednih. Naj prinese v vaše domove molitev, blagoslov in medsebojno razumevanje!

ŠEL BOM K OČETU, KI JE DOBER
V priliki o izgubljenem sinu nehote vidim tudi zgodbo številnih današnjih mladih, ki zapustijo starše. Ti jih imajo radi, zato zelo trpijo, ko odidejo in zabredejo
na kriva pota. Tudi v evangeliju oče trpi, ko ga zapušča najmlajši sin. Ker ga ljubi, trpi, a mu pusti svobodo, da odide.
Morda se nam zdi, da ima evangeljska zgodba prelep konec: sin se vrne k očetu.
Kdaj se je pravzaprav sin odločil za to? Takrat, ko je padel najniže, ko je pasel
svinje in mu ni nihče ponudil niti hrane, ki so jo jedle te za Jude nečiste živali.
Evangelij tudi pove razlog za sinov odločilni korak. K temu pripomore spomin na
očetovo dobroto. Sin se spomni, kako dober je njegov oče, ki ne daje kruha samo
svojim, ampak celo najemnikom, in to v izobilju. Ko se zave očetove ljubezni in
dobrote, sklene: »Vstal bom in šel k očetu.« Sin se je spreobrnil, ker je odkril, da
je ljubljen.
Starši velikokrat trpijo, ko se njihovi otroci izgubijo ali zavrnejo Boga in zapustijo pot, ki so jih jo učili. Zato jih želijo privesti na pravo pot s trdo besedo, morda z zavrnitvijo ali celo grožnjo. »Evangelij pa uči, da človek ne spremeni svojega
življenja, svoje miselnosti, se ne spreobrne k dobremu zaradi tega, ker bi ga kdo
nadrl, mu očital, ga kaznoval, ampak zaradi tega, ker odkrije, da je ljubljen, kljub
temu da je grešnik,« piše M. I. Rupnik. Tudi sodobni izgubljeni sinovi se bodo
lahko vrnili na pravo pot, če bodo v stiski. Ko se bodo morda znašli na dnu, se
bodo lahko spomnili, da jih nekdo ljubi in se lahko vrnejo k njemu. Lahko tudi trdimo: gorje človeku, če se takrat, ko bo v krizi, ne bo mogel spomniti, da ga kdo
ljubi, kljub temu da je grešnik! Le h komu naj potem gre? Morda je danes prav
zato toliko nesrečnih (mladih) ljudi, ker se v stiski ne morejo spomniti, da so
brezpogojno ljubljeni, in ker ni ljudi, ki bi jim to povedali.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

10. marec
SIMPLICIJ

Jedel si z grešniki in cestninarji,
in če bi še hodil po zemlji,
bi prisedel h goljufom,
zatiralcem in mučiteljem,
k tistim, ki kratijo svobodo,
k Herodom in Pilatom
današnjega sveta.
Prisedel bi k vsakemu od nas,
da bi začutil tvojo bližino.
Naj ti rečemo hvala,
ker se smemo obračati k tebi,
ker nas iščeš,
razkropljene, zbegane in onemogle.
Naša pota so oskrunjena in grešna,
a vrnili se bomo v Očetovo hišo.
Tam se bomo veselili
srečne vrnitve vseh izgubljenih.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SMEH JE POL ZDRAVJA

Teh nekaj podatkov, ki jih imamo, nam pravi, da je bil Simplicij sin Castina iz Tivolija in
da je bil papež od leta 468 do leta 483. Restavriral je nekatere pomembne rimske cerkve in vzpostavil turnus dežurstev duhovnikov v najvažnejših bazilikah. Njegov pontifikat je mineval v znamenju težkih viharnih
časov za Cerkev, tako na Zahodu kot tudi
na Vzhodu. Na Zahodu se je razpadalo
Rimsko cesarstvo (476), ko ga je zavzel
Odoaker, gotski kralj (434-493). To je bil
vzrok za velike in hude preobrate. Vzhodna
Cerkev, posebej aleksandrijska in antiohijska, sta bili pod vplivom heretičnega nauka monofizitov, ki zanika obstoj dveh narav,
Božje in človeške, v Kristusu.

Tviti papeža Frančiška
Bitka proti zlu
je dolga in težka.
Nujno je,
da vztrajamo v molitvi
in smo potrpežljivi.
»Sporočam ti, da z današnjim dnem
dajejo odpoved tvoja kuharica,
sobarica, perica in varuška.
Ali poenostavljeno: Odhajam!«
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