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Trnja in Zagorja
7. velikonočna nedelja

8.5.2016

Leto XV., 18 (778)

JAZ SEM ALFA IN OMEGA, PRVI IN ZADNJI, ZAČETEK IN KONEC

Sodobna znanost nam začetek in konec življenja predstavlja kot dovolj domišljen tehnološki proces, kjer je vse
predvideno, kjer ni nobenih neznank, ker je v laboratorij vse
pod nadzorom in zato presenečenj ne sme biti. Tak naj bi bil
proces kloniranja in ustvarjanja življenja po tekočem traku.
Posebno ženske, ki ne morejo zanositi verjamejo v to čudo
tehnike, a so kljub temu v glavnem razočarane, ker je treba
biti zelo discipliniran, potrpežljiv in pripravljen odpovedati se
marsičemu, na koncu pa še vedno ne veš, a ti bo uspelo, ali
ne. Gre za velike stiske, ki si jih tisti, ki ni hodil po tej poti, ne
zna predstavljati. Tako je pač z življenjem: mislimo, da ga
»Pravični Oče!
poznamo in smo ga sposobni sami ustvariti, a se nam lahko
Svet
te ni spoznal,
zadnji hip izmuzne in sledi globoko razočaranje. Hočemo biti
jaz
pa
sem
te spoznal;
mali bogovi, hvalimo se s tehnologijo, ki smo jo iznašli in
in
ti
so
spoznali,
nam bo pomagala ustvarjati nova življenja, a se nam računi
ne izidejo. Marsikdo se opravičuje: "Zaenkrat še ne gre, a
da si me ti poslal.
kmalu nam bo uspelo!" Pri tem pa pozabljamo, da so tako
In razodel sem jim
govorili že številni naši predhodniki in se jim računi niso izšli. tvoje ime in jim ga bom še
Zakaj? Življenje smo potegnili s področja svetega in ga poti- razodeval, da bo ljubezen,
snili v tehnološki proces brez duše in žanjemo rezultate človes katero si me ljubil,
ške prevzetnosti. Apostol Janez je na koncu svojega videnja
v njih, in jaz v njih.«
Božjega kraljestva bil deležen tudi izkušnje svetosti življenja.
(Jn 17,25–26)
"Slišal sem glas, ki mi je govoril: 'Glej, pridem kmalu in z
mano pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njegovem delu. Jaz sem Alfa in Omega. Prvi in Zadnji, Začetek in Konec." Bog, ki je življenje in začetek vsega, je v celotnem procesu razvoja, od začetka do konca. Od Stvarnika vse prihaja in k njemu se vse vrača. Življenje ni tehnološki proces na tekočem traku, kjer je vse predvideno in je vsak izdelek z napako takoj odstranjen. Vsi proizvodi morajo biti enaki, vsaka napaka je predvidena, vse je pod budnim nadzorom
in presenečenj ni. In kje je v tem procesu svoboda in pravica do izbire? Ni je. Program to ne
dopušča, sicer bi izgubili nadzor. Zato pa je človek vedno bolj številka in ne več oseba, ki se
svobodno odloča. Vse mora biti na področju pravic in obveznosti, ki si jih prejel in kdor se tega
ne drži, je za odstrel. Takšno naj bi bilo življenje, ki ga vodi človek. Še sreča, da je življenje
proces, ki se nam stalno izmika, ne prenese nadzora, zato nas preseneča in večkrat tudi razočara. Tako nam da vedeti, da mora sveto ostati sveto, človek samo človek in Stvarnik bitje, ki
poljubno ustvarja, ker ljubezni ne moreš postavljati meja. Ljubezen je, ali pa je ni. Zato se strinjamo z apostolom Janezom: "Amen, pridi, Gospod Jezus!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
7. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h Za vse župljane obeh župnij - Šmarnice
NEDELJA
Zagorje
10,30
V čast sv.Florijanu za gasilce, dar. MŽ Karitas
8.5.
Sv. Bonifacij IV., pp.

Ponedeljek

9.5.

Sv. Izaija, prerok

Torek

10.5.

Sv.Damijan de Veuster

Sreda

Zagorje 14h Šmarnice
R. Brdo 15h SHOD: Za sosesko Ratečevo Brdo
Zagorje 19,30 +Maksa Valenčič, Kilovče 10, 30. dan - Šmarnice
Klenik

11.5. Zagorje

7h V dober namen
19,30 Šmarnice

12.5. Juršče

18h +Alojz in Štefanija Šajn, Juršče 71, oblet. - Šmarnice

Sv.Odo Clynijski, opat

Četrtek

Sv. Leopol Mandić, red

Petek

13.8.

Fatimska Mati Božja

Sobota

19,30 Za zdravje, Krnelj, Klenik 11 - Šmarnice

14.5.

Sv.Bonifacij, mučenec

Zagorje 19,30 Molitvena ura za duhovne poklice - Šmarnice
Zagorje 19,30 +i Iskra, Zagorje 28, obletna - Šmarnice
Zagorje 19h Spoved
19,30 +Jovo Blitva, Zagorje 45, obletna
+Anica Česnik, Zagorje 8, obletna - Šmarnice

8,30 Češčenje SRT – Šmarnice po maši
BINKOŠTNA Trnje
Trnje
9h +i Franc Rebec, Jože Zadel, Ivan Ferjančič, Tr.13
NEDELJA
15.5. Zagorje 10,30 SHOD: V č. Sv. Duhu za vse župljane - Ofer
Sv. Izidor, kmet
Juršče 12h +Tinca Žužek, Juršče 83, dar. Majda
Sv. Zofija, mučenka

Zagorje 15h Šmarnice

- NEDELJA DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA je danes. Vsi smo pod vplivom različnih medijev družbenega obveščanja od tiska, preko radia, televizije, do različnih
družbenih omrežji. Uporabljajmo jih razumno in odgovorno!!!
- SHOD je danes na Ratečevem Brdu, prihodnjo nedeljo - na Binkošti pa v Zagorju, kjer je med mašo tudi ofer za cerkvene potrebe.
- ŠMARNICE so vsak dan v vseh cerkvah: v Trnju ob 19,30, v Kleniku ob 20h, v
Palčju ob 19h, na Jurščah ob 18,30; v Zagorju ob 19,30, v Drskovčah in Parjah ob
19h. Šmarnice so ljudska pobožnost, ki je namenjena vsem kristjanom, ki imajo
radi nebeško mater Marijo, ne glede na starost in spol. V nekaterih vaseh pogrešamo zlasti otroke…
- VEROUK je ta teden za vse skupine reden s to razliko, da bo v petek verouk
za 8. in 9. razred ob 16h za zagorsko in trnjsko skupino. Obiskal vas bo zakonski par, ki se bo pogovarjal z vami o stvareh, ki vas posebej zanimajo in
vznemirjajo v dobi doraščanja. Zato je udeležba obvezna za vse osmo in devetošolce. Starši, poskrbite, da bodo prišli vsi, tudi iz trnjske župnije.
- OBISK FATIMSKE MATERE BOŽJE V SLOVENIJI se začenja ta teden. V
četrtek, 12.5. bo ob 18h sprejem na Brezjah. V naši domovini bo ostala do
13.oktobra. Obiskala bo vse škofije in dekanije in tudi župnije. V Zagorje bo prišla
3. avgusta ob 20h in bo ostala čez noč do naslednjega dne, ko bo ob 9h prišla v
Trnje, kjer bo ostala do 16h. – Fatimska Gospa nam prinaša veliko milosti, če jo

bomo z vero in zaupanjem sprejeli, jo častili ter ji zadoščevali za vse žalitve, s katerimi žalimo njeno Brezmadežno srce
- ODBOR ZA SV.TROJICO se ZAHVALJUJE VSEM ZA RAZNOVRSTNO POMOČ pri praznovanju posvečenja cerkve in oltarja. Bog povrni vsem s svojimi darovi!

ENO V KRISTUSU
Ko mi ljudje pripovedujejo o smrti svojih najbližjih, je pretresljivo slišati, kako se
nekaterim vtisnejo v spomin zadnje besede
umirajočih. Morda gre za zadnje naročilo
očeta ali matere, moža ali žene. »Storil
sem, kakor mi je naročil(a),« pogosto povedo. Zadnje besede nekega človeka so
tistim, ki ga imajo radi, dragocene, na neki
način svete. Vsem, ki ljubimo Kristusa, bi
morale biti njegove poslovilne besede, izrečene pri zadnji večerji, dragocene in še
bolj svete od drugih.
Kristus v svoji velikoduhovniški molitvi
prosi, da bi tisti, ki »bodo verovali« vanj,
»bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz
v tebi« ter »da bi bili eno, kakor sva midva
eno: jaz v tebi in ti v meni, da bi bili popolnoma eno.« V nekaj vrsticah evangelija
kar trikratna želja po edinosti. In to po popolni edinosti!
Kristus ve, da bomo Jezusovi učenci
samo takrat, ko bomo eno, lahko pričevali
zanj: »Da bo svet veroval, da si me ti poslal.« Gospod je tudi na področju prizade-

vanja za edinost naš učitelj; ko moli, da bi
»bili vsi eno«, namreč poda tudi ideal te
edinosti »kakor si ti, Oče, v meni in jaz v
tebi, da bi bili tudi oni v naju«. Bolj ko
bomo njegovi učenci združeni s Kristusom, bolj ko bomo imeli z njim osebni odnos, bolj bomo med seboj edini. Temelj
naše edinosti je Kristus, temelj je naš odnos z njim in življenje po njegovih zapovedih.
Prizadevanje za edinost je težka naloga,
saj pomeni dosledno življenje po Jezusovih zapovedih. Toda Kristus v današnjem
evangeljskem dogodku najprej prosi za
apostole, v drugem delu pa za vse, ki bodo
verovali vanj, torej tudi za nas. Sam Gospod prosi za nas! Čeprav je Kristus odšel
k Očetu in je »že povišan nad nebesa; vseeno pa na zemlji trpi ob vsem, kar čutimo
težkega mi kot njegovi udje« (sv. Avguštin). Odšel je k Očetu, da bi nam poslal
Svetega Duha, ki bo počelo edinosti. Prosimo, naj nam Gospod pošlje tega Duha
edinosti.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Sveto leto usmiljenja nas vabi, da premišljujemo o odnosu med komunikacijo in usmiljenjem. Cerkev je namreč – združena s Kristusom,
ki je živo in učlovečeno Božje usmiljenje – poklicana, da živi usmiljenje kot značilno potezo svoje celotne biti in delovanja. Kar povemo in kako
povemo – vsaka beseda in vsako dejanje bi moralo izražati sočutje, nežnost in Božje odpuščanje do vseh. Ljubezen je po svoji naravi komunikacija in nas vodi k odpiranju, ne k samoti. Če
naše srce in delovanje motivirata dobrota in
Božja ljubezen, bo naša komunikacija nosilka
Božje moči.

Poklicani smo, da kot Božji otroci komuniciramo z vsemi, brez izjem. Jeziku Cerkve in njenim
dejavnostim je še posebej lastno, da prenašajo
usmiljenje tako, da se dotakne src ljudi in jih
podpira na poti do polnosti življenja, ki ga je Jezus Kristus, poslan od Očeta, prinesel vsem
nam. Da bi bil Jezus poznan in ljubljen, moramo
vase sprejeti toplino matere Cerkve in jo širiti
okrog sebe. To je tista toplina, ki daje vsebino
verskim besedam, neti iskro v oznanjevanju in
pričevanju ter ju oživlja.
Komunikacija ima moč, da ustvarja mostove,
omogoča srečevanje in vključevanje, ki tako bo-

gatita našo družbo. Kako lepo je videti ljudi, ki se
trudijo izbirati besede in dejanja, da bi premostili
nerazumevanja, ozdravili ranjeni spomin ter gradili mir in slogo. Besede lahko postavijo mostove
med osebami, družinami, socialnimi skupinami,
narodi tako v fizičnem kakor tudi v digitalnem
svetu. Zato naj bodo besede in dejanja taka, da
nam bodo pomagala najti izhod iz začaranih
krogov obsodb in maščevanj, ki še vedno utesnjujejo posameznike in države ter vodijo do sovražnih sporočil. Kristjanova beseda se zavzema za rast skupnosti in se trudi – tudi, ko je treba jasno obsoditi zlo – da ne bi nikoli pretrgala
odnosa in komunikacije.
Vse ljudi dobre volje torej želim povabiti, naj
ponovno odkrijejo moč, ki ga ima usmiljenje, da
ozdravi pretrgane odnose in povrne mir ter slogo
v družine in skupnosti. Naj usmiljenje sproži nov
način pogovora in dialoga, kakor je slikovito prikazal Shakespeare: »Usmiljenje ni nuja. Pada z
neba kakor svež dež na zemljo. Je dvojni blagoslov: blagoslavlja tistega, ki ga daje, in tistega, ki
ga prejme.«
Iz poslanice papeža Frančiška za 50. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja

Vsa zemlja je prepredena s komunikacijskimi mrežami; daleč v vesolje sega človeški
glas. Odmev naših besed se širi po nevidnih
valovih, dokler ne onemi. Le tvoj glas je večen.
Izvira iz svetosti Besede pred začetkom časa.
Vabi nas biti eno s Teboj in Očetom. V tebi se
stikata nebo in zemlja, ti si počelo mogočnega
čipa, v njem pa je naša sreča in naše gorje.
Pustil si nam svobodo, da si igraje podrejamo
stvarstvo.
Bodi zahvaljen, da v nepremagljivi modrosti
vzdržuješ naš svet v ravnotežju.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Tviti papeža Frančiška
Zakramenti, še posebej spoved in evharistija, so privilegirana priložnost za srečanje z Jezusom.

12. maj
LEOPOLD MANDIĆ

Rodil se je 12. maja 1866 v Hercegnovem
kot dvanajsti, najmlajši otrok. Doma je ostal
do 16. leta. Jeseni 1882 je šel v kapucinsko
semenišče v Vidmu. Po dveh letih je odšel v
Padovo študirat filozofijo, nato pa v Benetke
teologijo. V duhovnika je bil posvečen 20.
septembra 1890 v Benetkah. Njegovo misijonsko delo je bilo spovedovanje. V izvrševanju spovedniške službe je dosegel junaško
stopnjo polnosti – svetost. Zgodaj zjutraj je
maševal, potem pa odhitel v spovedno sobico,
pred katero je že čakala vrsta ljudi vseh stanov in starosti. Pazljivo jih je poslušal, včasih
je kar sam namesto njih povedal, kaj jih teži.
Vedno je našel pravo besedo, ki je bila čisto
kratka, a je zadela v živo.
SMEH JE POL ZDRAVJA
HITROST – Trije dečki se pogovarjajo, čigav oče je najhitrejši. Prvi pravi:
»Moj oče je nogometaš in je zelo hiter. Kadar brcne žogo z enajstih metrov, steče in jo ujame. – Drugi hoče
biti seveda boljši in reče: »Moj oče je
še hitrejši: vrže kamen s hriba, nato
steče dol in ga ujame.« – Janezek
nekaj časa potihoma razmišlja, nato
pa se pohvali: »Moj oče je najhitrejši.
Dela na občini do treh, ob pol treh
pa je že doma.«
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