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PO JEZUSOVIH RANAH SMO BILI OZDRAVLJENI

Življenje je vedno bolj stresno in napeto, zato mora vsakdo računati z določenimi preventivnimi oblikami zdravljenja.
Danes se zelo propagirajo različne oblike rekreacije in zdravega prehranjevanja. Zato smemo trditi, da se večina kar
dobro potrudi za svojo kondicijo in lepo postavo. Ali smo naredili dovolj s tem, da smo telesno čim bolj pripravljeni na
vsakodnevne izzive? Bolj resni zdravniki in terapevti nam
»Resnično, resnično, povem vedo povedati, da v skrbi za dobro počutje ne smemo zanemarjati psihične in duševne plati našega življenja. To se najvam: Kdor ne pride
bolj pozna v času rehabilitacije po kakšni težki operaciji. Mev ovčji hlev skozi vrata,
dicinsko osebje je vedno bolj prepričano, da tisti, ki imajo v
ampak prileze drugod,
ozadju ljudi, ki zanje molijo in jih duhovno podpirajo, pri svota je tat in ropar.
jem zdravljenju hitreje napredujejo. Zato se ne čudimo, da je
Kdor pa pride skozi vrata,
v tretjem tisočletju že neke vrste moda ukvarjati se z duhovje pastir ovác.
nostjo. Žal pa lahko zanesljivo trdimo, da je večina novodobnih duhovnosti tek na kratke razdalje: hitro vzniknejo in še hiKadar svoje ovce izpusti,
treje izginejo. Stare verske tradicije pa imajo vedno manj prigre pred njimi in
vržencev in so zato stalno pod različnimi pritiski, da se moraovce gredo za njim, ker
jo prenoviti, sicer bodo propadle. Z zahodnim krščanstvom ni
poznajo njegov glas.
Za tujim pa ne pojdejo, am- nič drugače. Papež Frančišek se zato zelo trudi, da bi prenovil stare, preveč okostenele strukture rimske kurije in se
pak bodo
čim bolj približal h koreninam evangeljskega krščanstva.
zbežale od njega,
"Kristus je trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili
ker ne poznajo glasu tujih.« po njegovih stopinjah ... Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni!" je zapisal apostol Peter. Ti stavki nam prikličejo v spomin
(Jn 10,1–2.4–5)
težke stvari, ko je treba trpeti, se marsikateri stvari odpovedati in biti pripravljen na žrtve. Pisma apostolov in prav tako Jezusov evangelij, niso lahko branje za
kratek čas, ampak gre za nauk, ki je utemeljen na večnih resnicah in je zato sposoben zdržati pred
sleherno kritiko. V ozadju ni neka lahka varianta preživljanja prostega časa, ampak dobro zastavljen
način vsakdanjega življenja, ko je treba veliko vložiti in se nikoli naveličati, če hočeš dobiti rezultate,
s katerimi boš zadovoljen in srečen že na tem svetu. V krščanstvu ne gre za čehljanje ušes, ampak
za zahtevno obliko življenja, za odgovornost pred Bogom in pred ljudmi, ko moraš biti sleherni trenutek dosleden in si zato ne moreš privoščiti kakšne bližnjice. V ozadju ni le dobra telesna priprava,
ampak še veliko bolj zahteven duhovni proces napredovanja. Molitev, redno prejemanje zakramentov in življenje v skladu z evangeljskimi resnicami so zato vsakodnevna vaja vseživljenjskega programa, kako biti pošten državljan in dober kristjan. To pa zmoremo samo zaradi njega, po čigar ranah smo bili ozdravljeni.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
4. VELIKONOČNA
NEDELJA
N. dobrega Pastirja
7.5.

Trnje
Trnje

Sv. Gizela, opatinja

Zagorje 15h Molitvena ura za duhovne poklice in Šmarnice

Ponedeljek

8.5.

Sv.Bonifacij IV., papež

Torek

9.5.

Sv. Izaija, prerok

Sreda

12.5.

Sv. Leopold Mandić

Sobota

Palčje

12h +Matjaž Lipec, Palčje 26, obletna

Palčje

19,30 +i starši Abram, Palčje 50, obletna – Šmarnice

Klenik

19,30 +Alojz in Frančiška Polh, Kl. 37, oblet. – Šmarnice

7h +Ivanka Likar, Sežana, zadušna
Zagorje 19,30 Šmarnice

11.5. Juršče

Sv. Mamert, škof

Petek

Zagorje 10,30 V čast sv. Florijanu za gasilce, MŽ Karitas

10.5. Zagorje

Trsatska Mati Božja

Četrtek

8,30 Češčenje SRT- prvosobotna pobožnost
9h Za vse župljane obeh župnij – Šmarnice

13.5.

Fatimska Mati Božja

5. VELIKONOČNA
NEDELJA
Trnje
14.5. Trnje
Sv.Bonifacij, mučenec

18h +i Kočevar, Juršče 21, obletna - Šmarnice

Zagorje 19,30 Šmarnice – Molitvena ura za duhovne poklice
19,30 +Jovo Blitva, Zagorje 45, obletna
Zagorje
+i Rebec, Parje 25, obletna – Šmarnice
19h Spoved
Zagorje
19,30 +Jože Čeligoj, Parje 16, obletna - Šmarnice
Zagorje 9h Za vse župljane obeh župnij
10h Šmarnice
10,30 +Ciril Bergoč, Trnje 64, osmina

Zagorje 15h Šmarnice
Trnje

16h Krst: Tjaž Vodopivec

- TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE končujemo danes. Ob 18h bomo v
cerkvi sv. Štefana v Postojni skupaj kot dekanija molili za duhovne poklice.
- ŠMARNICE: v Trnju, v Zagorju in Parjah vsak večer ob 19,30, ob nedeljah, glej
zgoraj! V Drskovčah, Palčju in na Jurščah ob 19h, v Kleniku ob 20h. Kjer je med
tednom maša, so z mašo. Ob nedeljah po dogovoru.
- VEROUK bo ta teden za vse skupine reden. Prvoobhajanci pa ga bodo poleg
ponedeljka imeli še v torek in četrtek ob 16h.
- SPOVED za PRVOOBHAJANCE, njihove starše in ostale domače bo v petek
ob 17,30 v cerkvi v Trnju. Spovedoval bo tudi g. dekan Lojze Milharčič iz Knežaka. Pripravimo se vsi ne le zunanje, ampak predvsem notranje na ta dan tako važen ne le za 8 otrok in njihove družine, ampak za vso župnijo.
- V SOBOTO, 13. MAJA bo minilo 100 let od prvega prikazanja Device Marije
trem pastirčkom iz Fatimi. Ob tej priliki bo papež Frančišek obiskal ta kraj, ki je še
danes kraj molitve in pokore, k čemur je Marija vabila tri pastirčke: Lucijo, Jacinto
in Fračiška. Zadnja dva bosta ta dan kot prva otroka nemučenca proglašena za
svetnika. Za Lucijo, ki je umrla leta 2005, pa že poteka proces za proglasitev k
blaženim. – Marija danes tudi nas vabi k sprejemanju in darovanju trpljenja
in žrtvic ter k molitvi rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov.
- SLOVESNOST PRVEGA SV.OBHAJILA bo prihodnjo nedeljo v Trnju. Zato bodo maše zamenjane: že ob 9h bo v ZAGORJU in ob 10,30 v TRNJU.
- OKLICI v Trnju: Smrdelj Peter in Koren Saša.

- ZAHVALJUJEMO SE VSEM, ki ste na različne načine sodelovali, da je slovesnost ob obisku g.škofa Jurija in birmi v Trnju lepo potekala, bodisi kot bralci pozdrava, beril, uvodov, prošenj in zahval; kot pevci, strežniki, mežnarji, krasilci cerkve znotraj in zunaj, pa tudi v mežnariji. Vsem naj Gospod Bog obilno povrne,
birmancem pa daje moči, da bodo vztrajali v zvestobi danim obljubam!

ALI SMO OVCE?
Prijatelj mi je dejal, da mu prispodoba o narave, predajanje uživaštvu … Kjer
pastirju in ovcah ni všeč, ker da ne ustreza gospodarijo, puščajo za seboj praznino srdanašnjemu človeku. Kdo neki bo zadovo- ca, bivanjski strah in naveličanost. O sebi
ljen, če ga imaš za ovco?
pravi Jezus, da nam je prinesel življenje, ki
Prispodobe nam povedo toliko, kolikor naj bi ga imeli v izobilju.
razumemo njihovo sporočilo. Jezus je s
Pastir je nekaj drugega, kot so ovce. Niprimero o dobrem pastirju hotel nakazati so si ga na nekem sestanku izvolile ter si
svojo skrb in ljubezen do ljudi. Nismo sa- ga postavile za predstavnika in voditelja.
mi in zapuščeni, nismo prepuščeni slepi Pastir je sicer zaradi ovc, toda svojega pousodi ali kdo ve čemu. On na nas misli, slanstva in oblasti ne prejema od njih.
nas ima rad, nas varuje zla in vodi v žiTako je s pastirji Cerkve. Izbrani so izvljenje.
med ljudi in za ljudi, delujejo pa v moči, ki
To bi mogel povedati tudi drugače. jim je dana od zgoraj, od Kristusa.
Mogel bi suhoparno navesti mnogo učenih
Čeprav nas je Jezus imenoval ovce,
besed. Odločil se je za sliko iz življenja. nismo čreda. Družina smo, ki ji je Oče
Več pove, vsakomur je razumljiva in lahko Bog, Jezus pa Brat in Odrešenik. Velika
si jo je zapomniti.
čast in velika odgovornost, pa najsi v tej
V zvezi s pastirjem govori Jezus tudi o družini zavzemamo katerokoli mesto ali
tatovih in roparjih. Danes bi jih mogli nosimo katerokoli ime.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu
imenovati: nasilje, nesmisel, uničevanje
GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj,
tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.
Pred mano pogrinjaš mizo vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna.
Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. (Ps 23,1–6)

Ta sloviti psalm je prežet s tonom vedrega zaupanja in prisrčnosti. Razlog takega zaupanja je Gospodova ljubezen do
nas, predstavljena z dvema temeljnima
podobama: Pastir in Gostitelj.
Pastir. Mogočno in vedro versko izkustvo je izraženo z različnimi podobami: ze-

leni pašniki, vode počitka, prave steze,
premagane so nevarnosti in smrtne sence.
Razlog za vedrino je osebni odnos do Boga: »Ti si z menoj«, ne le kot voditelj,
temveč kot stalni spremljevalec na potovanju, deležen istega življenja, in nam daje
varnost. Prijatelj, ki nikoli ne izda.

V drugi kitici psalma se pojavi »Gostitelj«. Versko izkustvo najde mogočno okoliščino v svetišču, kjer Gospod podarja zavetišče pred sovražniki, in vabi k sveti gostiji. Z maziljenjem posveti prijatelje, ki veruje
Vanj. Božja ljubezen (»dobrota«) je tako vir
sreče in nas vedno spremlja. Globoko izkustvo postane upanje in želja za vse življenje.
S psalmom, ki spremlja današnjo Božjo
besedo, izrazimo svoje zaupanje in prijateljstvo s Kristusom. On je ta dobri pastir, ki
nas pozna in kliče po imenu ter daje življenje za nas.
Po: P. Crivellaro, Komentar k psalmom in hvalospevom

Gospod Jezus Kristus, dobri pastir naših
duš, ki poznaš svoje ovce
in moreš doseči srca ljudi,
odpri srce in razum tistih mladih,
ki iščejo in pričakujejo besedo resnice
za svoje življenje.
Naj čutijo, da bodo našli pravo luč
le v skrivnostni tvojega učlovečenja.
Zbudi pogum tistih, ki vedo, kje je mogoče
najti resnico, pa se boje, da bi mogel tvoj
nagovor preveč zahtevati.
Zdrami srca tistih mladih, ki bi radi hodili za
teboj, a ne morejo premagati svoje negotovosti in bojazni ter končno gredo za drugimi
glasovi po poteh, ki so slepe ulice.
sv. Janez Pavel II., Pošlji delavce na svojo žetev

SMEH JE POL ZDRAVJA

STROKA – Elektrikarji se v duhu svoje stroke
pogovarjajo o življenju. »Najvažnejše je rojstvo.
To je prva faza,« reče prvi. »Otroštvo in mladost
sta najlepša druga faza,« pristavi drugi. »Brez
dela ni mogoče živeti. To je tretja faza,« pravi tretji. »Iz izkušenj mnogih bi lahko rekli, da je upokojenost nula,« pripomni četrti. Peti, ki njihovo modrovanje posluša, zaključi: »Da bo to razmišljanje
v duhu naše stroke popolno, ne pozabimo, da po
vseh teh važnih življenjskih fazah pride zadnja,
prav tako pomembna, in to je ozemljitev…«

10. maj
JOB

Job je svetopisemski mož. V svojih govorih se večkrat pritožuje čez Boga in mu
marsikaj očita. Zato se pojavlja vprašanje,
ali omenjeni odlomki ne mečejo sence na
Jobovo potrpežljivost. A Job zavestno pusti
ob strani svojo vero in vero prijateljev ter se
postavi na stališče, ki mu ga narekuje njegova osebna izkušnja, prijatelji pa pustijo ob
strani Jobovo izkušnjo in se postavijo na
stališče, ki jim ga narekuje njihova in tudi
Jobova vera. Pogovor prisili Joba, da izpove
svojo vero, prijatelji pa morajo priznati, da
Jobova preizkušnja ni bila posledica zavestne krivde. Jobovi očitki ne zmanjšujejo
njegove potrpež-ljivosti, temveč jo kažejo in
povečujejo, saj povedo, kako hud je razkol
med vero in izkušnjo, ki ga Job nosi v sebi,
pa vendar vztrajno išče rešitev pri Bogu.
Kljub nihanju med vero in izkušnjo je vedno
bliže Bogu, dokler ga nazadnje ne zagleda
in se umiri.

Tviti papeža Frančiška
Molimo za vse dobre in
zveste duhovnike, ki se posvečajo vernikom
velikodušno in z neštetimi
skritimi žrtvami.
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