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Leto XV., 6 (766)

PO BOŽJI MILOSTI SEM TO, KAR SEM
Kdo ima zasluge, da sem to, kar sem? To je zelo pomembno vprašanje, ki pa si ga večina sploh ne postavlja.
Prepričani so, da imajo že s samim rojstvom pravico do
vsega, kar potrebujejo za svoje življenje. Samoumevno se
jim zdi, da morajo dobiti hrano, pijačo, da imajo pravico do
brezplačnega šolanja in do dobro plačane službe. Vse to
večina sprejema kot osnovno pravico, kajti vsakdo mora
imeti določene želje in pričakovanja, a ne razumem, da
večina misli, da si vse to zaslužijo oziroma, da menijo, da je
vse, kar so dosegli njihova zasluga. Častihlepnost in vase
zaverovanost nimata meja, zato je osnovna želja večine, da
bi prilezli čim višje in bi jih čim več ljudi častilo ter se jim
klanjalo.

Simon se je oglasil
in mu rekel:
»Učenik, vso noč
smo se trudili,
pa nismo nič ujeli;
toda na tvojo besedo
bom vrgel mrežo.«
In ko so to storili,
so zajeli veliko množino rib,
da se je njih mreža trgala.

Tako se je obnašal tudi apostol Pavel, ko je bil še Savel,
pravoveren Jud, ki sta mu odlična izobrazba in položaj stopila v glavo. Imel se je za malega boga, ki ima pravico odločati o vsem. Zato je z velikim veseljem spravljal v ječe
kristjane in z velikim užitkom gledal, kako so umirali zadeti
od kamnov nahujskane množice. Pred Damaskom je moral
pasti s konja in oslepeti, da se je streznil in si priznal, da ni
nič. V pismu Korinčanom je ponižno izjavil: "Po Božji milosti
sem to, kar sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna."

(Lk 5,5–6)

Kaj se skriva za to izjavo? Dve stvari: da je Bogu pripisoval svoje uspehe svojega misijonskega poslanstva in v svoje duhovne rasti, hkrati pa je priznal, da milosti ni sprejemal s prekrižanimi rokami, ampak je darove izkoristil v prid tistim, h katerim je bil poslan.
"Po Božji milosti sem to, kar sem!" To je izziv za slehernega kristjana, da se vpraša: Kje sem
na svoji poti? Kdo ima zasluge za to, da sem srečen in zadovoljen? Kaj dolgujem svojim staršem, prijateljem, znancem, sošolcem, sodelavcem v kolektivu? Kako sodelujem z milostjo, ki
mi jo Bog naklanja? Ni naključje, da sem uspešen in zadovoljen z vsem, kar se mi dogaja. Če
je moje prepričanje drugačno, se ne smem varati in biti prepričan, da mi oholost in častihlepnost ne moreta škoditi. Tudi meni se lahko zgodi, da padem s konja in oslepim. Ali se bom takrat sposoben pobrati in si priznati, da sem sam kriv in moram brezpogojno sprejeti posledice
svojega nesmiselnega ravnanja? Zato je bolje, da se spreobrnem preden se mi zgodi kaj hudega in s Pavlom priznam: "Po Božji milosti sem to, kar sem!"
župnik Branko Balažic, SDB
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10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 12h +Matjaž Lipec, Palčje 26
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- POSTNA POSTAVA za leto 2016 naroča kristjanom: Postni čas, ki se začne s
pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in
vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na
pepelnično sredo, letos 10. februarja in na veliki petek, letos 25. marca. Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post
veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od 14. leta do konca
življenja. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost
v družini (poroka, pogreb…), post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za
petke zunaj postnega časa.
- PEPELNICA je za kristjane dan vstopa v sveti postni čas, ki nas kliče k spreobrnjenju in pokori. Svet se bo poboljšal samo toliko, kolikor se bom jaz, vsak izmed
nas poboljšal, kajti poboljšanje se začne pri meni in tebi. – Vabim vas k sveti maši
in pepeljenju, ki je znamenje, da se hočemo spreobrniti in poboljšati.

- VEROUK V TEM TEDNU: Zaradi jutrišnjega praznika in pustnega dne v torek
ne bo verouka. Zato pa pridite obvezno vsi na pepelnico k sveti maši in pepeljenju. Svete maše glej zgoraj.
- SESTANEK MŽ KARITAS bo v četrtek, 11.2. ob 19h v župnišču v Zagorju. Vse
članice lepo vabljene!
- 24. SVETOVNI DAN BOLNIKOV bo v četrtek, 11.2. na god lurške Matere Božje. Za ta dan je papež Frančišek napisal poslanico, ki nosi naslov »Zaupati usmiljenemu Jezusu kakor Marija: 'Karkoli vam reče, storite'. Prebral vam jo bom na
god lurške Mati Božje v četrtek.
- KRIŽEV POT bomo imeli v postnem času v vsaki cerkvi, kjer bo maša. Ob nedeljah bo v Trnju zjutraj ob 8,30, v Zagorju pa popoldne ob 15h. NA ŠILENTABOR
bo v petek, 12.2. ob 17h. Če bo zelo slabo vreme, bo v župnijski cerkvi v Zagorju.
NA SVETO TROJICO pa bo predvidoma v nedeljo, 6. marca. Lepo vabljeni!
V SLAVINI (od Slavine do Selc) 1. postno nedeljo – organizira dekanijska Karitas.
- POSTNE POBUDE:
OBČESTVENO BRANJE LUKOVEGA EVANGELIJA po načinu živega rožnega
venca: Kdor se želi vključiti v to branje, prebere vsak dan eno izmed poglavij, ki
mu je za tisti dan določeno v njegovi tabeli. Vsi skupaj (24 oseb) preberejo vsak
dan celotni Lukov evangelij. Branje se začne v nedeljo, 14.2. in se konča v torek,
8.3. Kdor želi sodelovati pri tem branju in se s tem bogatiti, naj pride v zakristijo,
da dobi zveščič z navodili in komentarjem za vsak dan.
POSTNE NALOGE ZA OTROKE po telesnih in duhovnih delih usmiljenja.
POSTNE NALOGE ZA MLADE tudi po telesnih in duhovnih delih usmlijenja.
POSTNE POBUDE ZA ZAKONCE ob premišljevanju svetopisemskih odlomkov in
vprašanjih. Vse to je po nekaj izvodov na mizici za tisk, da si jih lahko vzamete
domov in si vsak dan preberete eno ali dve spodbudi.
- KARITAS – Slovenska in Škofijska nas tudi letos spodbuja k dobrodelnosti za
ljudi v stiski. Naša škofijska Karitas nas vabi, naj ne pozabimo, da so v Bosni še
ljudje, ki nimajo strehe nad glavo, in nas vabi, da jim pomagamo. Otroke pa
spodbuja, naj ohranijo Plamen upanja - »Posvojitev« na daljavo in s tem pomagajo vrstnikom v stiski. – Slovenska Karitas nas vabi k preventivni spodbudi 40 dni
brez alkohola: »Vsak dan je nov začetek!« Vabi tudi k dobrodelni akciji za pomoč
jugovzhodni Evropi: Albaniji, Srbiji, Skopju in Sarajevu.
- Nove »ZVONOVE« vam bodo razdelili ob izhodu. V njih boste prebrali veliko
postnih spodbud. Večkrat jih vzemite v roke in berite!
UBOGI PETROV ČOLN
Predvidevam, da apostol Peter ni imel največjega in najboljšega čolna med vsemi ribiči ob Genezareškem jezeru. Toda prav ta ubogi čoln je dal na voljo Kristusu, da je iz njega »učil množico«, ki
je »pritiskala nanj«, da bi »poslušala Božjo besedo«. Prav ta skromni Petrov čoln je uporabil, da je
iz njega učil. Ta čoln je bilo tudi edino, kar je Peter lahko ponudil Kristusu. Praktično mu je dal vse.
Danes veliko ljudi meni, da nimajo posebnih sposobnosti za oznanjevanje Božje besede. Duhovniki velikokrat težko dobimo sodelavce. Mladi se težko odločajo za duhovni poklic in oznanjevanje
Božje besede. Ne želijo sprejeti odgovornosti v življenju (problem nesklepanja porok). Nekako menijo, da niso sposobni …, kakor da čoln njihovega življenja ni primeren za to. Ta strah in številni drugi
so odveč. Kristus more tudi iz skromnega čolna učiti množico, le na voljo mu ga moramo dati. Sicer
pa strah ob srečanju z neskončno svetim, z Bogom, ni novost. Ko se človek sreča z njim, se ustraši,
ker se zave svoje majhnosti in grešnosti, kakor se je zavedel prerok Izaija v prvem berilu. Vendar ne
sme pri tem ostati. Ko se je apostol Peter zbal ob srečanju s Kristusovo Božjo močjo in se zavedel

svoje nesposobnosti in grešnosti, je prosil: »Pojdi
od mene, ker sem grešen človek.« Obenem pa je
zaupal Gospodu, saj je dejal: »Na tvojo besedo
bom vrgel mreže.« Apostol Peter, ki je pozneje
postal prvi med apostoli, ni šel na delo v zavesti
lastne sposobnosti, ampak v veri v Gospodovo
besedo. Njegove skromne danosti mu niso bile
več ovira, ampak jih je dal na voljo Gospodu. Ta
jih je sprejel in blagoslovil ter jih nadvse koristno
uporabil. Naše (ne)sposobnosti, naša grešnost in
zavest majhnosti nas ne smejo ovirati na poti za
Kristusom.

10. februar
SHOLASTIKA

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Tvoja ljubezen je zvesta
Moj Bog, verujem v tvojo ljubezen.
Ko gledam križ,
mi pomaga videti Kristusa,
ki je nagnil glavo, ko da bi me poljubil.
Ko gledam njegovo prebodeno srce,
ki mi nudi zavetje, mi pomaga,
da se več ne bojim, ker me ti ljubiš in
želiš, da sem tudi mi ljubimo med seboj.
Čeprav smo grešniki, nas ti ljubiš.
Tvoja ljubezen je zvesta.
Če verujemo v tvojo ljubezen,
nam ne bo težko prepoznavati ubogih
tudi v lastni družini.

Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

Črpajte svojo moč preprosto
iz veselja do Jezusa.
Bodite srečni in polni miru.
Sprejmite, karkoli vam on da.
In dajajte, kar on vedno sprejema
s prisrčnim nasmehom.
(mati Terezija)

SMEH JE POL ZDRAVJA
Tuji turist pride v Škofjo Loko in vpraša
domačina: »Oprostite, mi lahko poveste,
kje je Sveti Duh?« »Zagotovo v nebesih,«
mu ta odvrne.
»Kateri mož je bil najbolj srečen v zakonu?« vpraša nekdo poročenega prijatelja.
»Ne vem, povej ti, če veš.« »Adam, ker ni
imel tašče!«

Sv. Sholastika je dvojčica svetega Benedikta, začetnika zahodnega meništva in prvega zavetnika Evrope. Rojena sta bila leta
480 v Nursiji, severovzhodno od Rima. Tako
kot njen brat se je tudi sama vnemala za velike duhovne cilje. Najprej je živela v samostanu, ko pa je Benedikt ustanovil sloveči
samostan na gori Monte Cassino, ga je sestra prosila, če bi tudi ona smela živeti po
pravilih njegovega reda. Brat ji je ustregel in
ji dal zgraditi ob vznožju gore skromen samostan in jo imenoval za opatinjo. Sholastika je samostan modro vodila, s posebno
ljubeznijo je skrbela za bolnike in reveže. Z
bratom se je zaradi strogega reda samostana srečevala le enkrat letno. Umrla je leta
542. Upodabljajo jo kot opatinjo v črni redovni obleki s knjigo redovnih pravil in z golobom.

Tviti papeža Frančiška
Vsak od nas ima v svojem
srcu nekaj nevere.
Recimo Gospodu:
»Verujem!
Pomagaj moji neveri.«
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