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Trnja in Zagorja
6. postna cvetna nedelja

9.4.2017

JEZUS JE SAM SEBE IZNIČIL,
TAKO DA JE PREVZEL PODOBO HLAPCA

Leto XVI., 15 (825)

Kdaj se izpostavimo pred drugimi in govorimo brez nekega
oklevanja in prikrivanja? Ko smo prepričani, da bomo zmagali,
ker imamo dovolj jasne argumente. Ko si močan, si pogumen!
Ne upamo pa se izpostaviti, ko smo nemočni, s slabimi argumenti in prepričani o porazu, ki nas čaka. V ozadju te previdnosti
je vedno računanje, kako bom čim več pridobil in če že moram
izgubiti, kako bodo posledice poraza čim manjše. Jaz sem namreč središče, zato je preračunljivost za mnoge mati modrosti.
In kakšen je končni rezultat takšnega ravnanje? Navadno zelo
skromen, podoben hišici iz kart. Nekaj časa se šopirimo s svojim
Pripeljala sta
uspehom, a naenkrat, v trenutku se nam vse poruši. Vse se
oslico in žrebe; in položili
zgodi v skladu z vložkom: čim manj si se trudil in vlagal, da bi bil
so nanju svoja oblačila
pošten, toliko slabši so tvoji rezultati na daljši rok. Zato se takšna
in Jezus je sédel nanje.
človeška preračunljivost nikoli ne izplača.
Apostol Pavel je Filipljanom pisal o drugačni logiki in Božji
Zelo veliko ljudi je na pot
modrosti: "Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklerazgrnilo svoje plašče;
pal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da
drugi pa so z dreves sekali
je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem." Bog razvejice in jih stlali po poti.
mišlja drugače kot človek, ker je popoln, ker ga vodi čista dobroMnožice pa,
ta, ker ne dela razlik med ljudmi, ker je njegova ljubezen popoln
ki so šle pred njim
dar. Prava modrost namreč nima nič skupnega s preračunljivostjo.
Zato se je Bog ponižal in nam postal enak v vsem, razen v grehu.
in za njim, so vzklikale:
Na cvetno nedeljo se spominjamo Jezusovega slovesnega »Hozana Davidovemu sinu!
vhoda v Jeruzalem. Množice so vriskale, metale po tleh palmove
Blagoslovljèn, ki prihaja v
veje, navdušeno ploskale, on pa je na osličku zadržan, brez
Gospodovem imenu!
smeha na obrazu, pa čeprav so se mu vsi klanjali in ga sprejeHozana na višavah!«
mali kot vladarja. Tako so ga naslikali vsi slikarji. Jezus je namreč vedel, da ga bo ista množica čez en teden križala. Njegova
(Mt 21,7–9)
zadržanost pa ni podobna neki zagrenjenosti, ampak gre za
jasno odločitev, da se bo ponižal in sprejel vlogo hlapca. Izročil se bo v roke ljudem in s svojo zavestno
odločitvijo dokazal, da je človeška nemoč razlog za Božjo moč in modrost. Kdor se prepozna v svoji grešnosti in človeški slabotnosti, postane močan v Bogu. Apostol Pavel je o tej Jezusovi odločitvi zapisal
čudovite stavke, ki so prava poezija, a hkrati resničnost, ki si je ne znamo dovolj dobro predstavljati: "Po
zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem
imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je
Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta." S tema dvema stavkoma je Pavel zapel čudovito hvalnico
Jezusu, ki je tudi njega kot človeka ponižal in razorožil, a hkrati mu je dal moč, da je lahko postal največji
misijonar. Vse to je pripravljeno tudi za nas, ko se prepustimo Bogu in ga sprejmemo za svoje učitelja,
vodnika in odrešenika.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Spoved in Prvosobotna pobožnost (Križev pot)
Trnje
6. POSTNA
Trnje
9h +Anton in Ana Smrdelj, Trnje 45, obletna
- CVETNA
+Helena in Franc Penko, Trnje 39
NEDELJA
9.4. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
12h +Anton in Marija in vsi +i Česnik, Palčje 71, obl.
Sv. Valtruda, redovn. Palčje
Trnje
13,45 VELIKONOČNA SPOVED (eden spovednik!)

Zagorje 15h Križev pot
Ponedeljek

10.4. Palčje

Domnij (Domen) škof

Torek

11.4.

Stanislav, škof, muč.

Sreda

Klenik

12.4. Juršče

Sv. Zenon Veronski

Veliki Petek

NEDELJA

VELIKA NOČ

18,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
18,30 Obredi velikega petka – Križev pot ob 15h

Zagorje 20h Obredi velikega petka – Križev pot ob 15h

Veliki Sobota 15.4. Trnje
Sv. Helena Alzaška

17h V dober namen

Zagorje 20h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

14.4. Trnje

Sv. Lidvina, devica

18,30 V čast Materi Božji v zahvalo, Klenik 38 – Križ.pot

Zagorje 19h +Marija Česnik, Zagorje 62, obletna
+Franc Žele, Drskovče 26, obletna

Veliki Četrtek 13.4. Trnje
Sv. Martin I., papež

18,30 +Anton in Frančiška Česnik, Palčje 28, obletna
+i Česnik, Palčje 49, obetna – Križev pot

20h Vel.vigilija: +i starši Zorman in Bursy, Trnje 98, obl.

Zagorje 20,30 Vel.vigilija: +i Fatur, Zagorje 66, obl.- Vstajenje
Trnje

Zagorje
Trnje

7h Vstajenje: V čast Vstalemu za vse župljane - Ofer

9,30 V čast Vstalemu Jezusu za vse župljane - Ofer
11h +Božica Mejak, Klenik 58/a, obletna

16.4. Zagorje 14h Pete litanije Matere Božje in blagoslov
Trnje
15h Pete litanije Matere Božje in blagoslov
Trnje
9h +Zorka Žele, Trnje 4, obletna
Velikonočni
Ponedeljek 17.4. Zagorje 10,30 +Danilo in Marjo Tomšič, Zagorje 1/a, obletna
Sv. Bernardka Lurška

Sv. Robert, opat

+Janez Štavar in Emil Štavar – somaš. g.Rudi in g.Rok
Palčje

Torek
18.4.
Klenik
Sv. Evzebij, škof
Sreda
19.4.
Marija, Mati d. sveta

Zagorje

12h +Bogdan Pavlovič, Palčje 2, 1. obletnica
18,30 +Mara Kapelj in Franc Žele, Klenik 25, obletna

7h Za duhovne poklice

20.4. Zagorje 19h +Aljoša Možina, Drskovče 7, obletna
21.4. Zagorje 17,30 +Mirko Boštjančič in Viktor Barba, Zag. 16, oblet.
Sv. Anzelm, škof
19h +Angela in Franc Ženko, Trnje 39 - Začetek devetd.
Trnje
Sobota
22.4.
18h Spoved za birmance
Trnje
Četrtek
Petek

Sv. Hugo, škof

19h +i starši Margon, trnje 14, obletna

8,30 Češčenje SRT – mol.ura k Božjemu usmiljenju
2. VELIKONOČNA Trnje
9h +Justa Margon, Trnje 62, obletna
- BELA NEDELJA Trnje
23.4. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Juriji, mučenec Juršče 12h SHOD: V čast sv. Juriju za sosesko – Ofer

- VELIKI TEDEN je vrhunec bogoslužnega leta. Zato ste prav vsi vabljeni, da se vse štiri
dni udeležujete tega bogatega bogoslužja in pri njem sodelujete. Obredi velikega tedna
začnejo na Vel. četrtek in petek, v Trnju ob18,30, v Zagorju ob 20h. Na Vel. soboto - na
vigilijo, ki najslovesnejša v vsem letu, bo v Trnju ob 20h. Vodil jo bo g. Bogdan Saksida
iz Ilirske Bistrice. V Zagorju pa ob 20,30. Po njej bo vstajenjska procesija. V Trnju bo vstajenjska procesija zjutraj ob 7h in nato maša, med katero je ofer.
- VELIKONOČNA SPOVED je danes ob 13,45 v Trnju. Za spoved bo na razpolago samo
eden spovednik. Zvrstite se, da boste lahko vsi opravili dobro spoved.
Za spoved bom na razpolago še jutri pred mašo v Palčju in v sredo na Jurščah pol ure
pred mašo, ob 16,30. V Zagorju bom na razpolago za spoved v sredo pol ure pred mašo. V
Trnju pa v četrtek pol ure pred mašo.
- VEROUK bo ta teden samo v ponedeljek in torek, le v Trnju odpade drugemu razredu. V
tednu po veliki noči bo verouk samo v četrtek in petek! Prihajajte v teh dneh radi k sv.maši.
- PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV IN BIRMANCEV bo med sv.mašo na Veliki četrtek. Priporočili se bodo vsej župniji za molitev. – Ta večer prinesemo sadove svojih postnih premagovanj za ljudi v stiski. Otroci darujete v kuverti za botrstvo.
- ČEŠČENJE JEZUSA na Veliki četrtek na Oljski gori in na Veliki petek v Božjem grobu bo po obredih. Lepo vabljeni, da ostanete vsaj eno uro pri molitvi. Na Veliki petek od
9h do 12h je češčenje SRT v Zagorju. Naj ne bo Jezus sam!
- KRIŽEV POT na Veliki petek ob 15h, ob uri Jezusove smrti, bo v Trnju in Zagorju. Vabljeni ste VSI, ki morete priti, ne samo otroci.
- Na vel.petek je STROGI POST IN ZDRŽEK.
- MILOŠČINA na Veliki četrtek je za Streho nad glavo v škofiji Banjaluka. Pomagali bomo
eni od najrevnejših družin, ki nimajo dostojnega doma. Otroci pa boste darovali botrstvo,
kot je zapisano zgoraj.
- NABIRKA na Veliki petek je za Božji grob, za Sv. deželo. Tam živijo kristjani v velikih
stiskah in ne morejo sami vzdrževati sv. krajev, ki jih kristjani radi obiskujemo in nas spominjajo na odrešilno delo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ker ta dan ni sv. maše, prispevajte svoj dar v nabiralnik pri našem Božjem grobu ali ob križu, ki ga prihajate častit na
Veliki petek in soboto.
- BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA OGNJA na Veliko soboto zjutraj: v Zagorju ob 6,30, v
Trnju ob 7h, v Palčju ob 7,25 in na Juriščah ob 7,45.
- BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL: na Juriščah ob 7,45, na Šilentabru 8,30, na Ratečevem Brdu ob 9h; v Palčju ob 14h, v Trnju ob 14,30, v Kleniku ob 15h, v Parjah ob
15,30, v Drskovčah ob 15,50, v Zagorju ob 16,15.
- OBLATE boste lahko dobili: v Kleniku danes po maši, v Palčju jutri pred mašo, ki je ob
18,30, v Trnju v torek in sredo od 11h do 14h pri Farmanu, v četrtek tudi pol ure pred
mašo v Mežnariji.
- SPRAŠEVANJE BIRMANCEV v Trnju bo v petek, 21.4. ob 17h. Sledil bo ZAČETEK
BIRMANSKE DEVETDNEVNICE, ki bo ob 17,30 in je obvezna ZA VSE BIRMANCE!
- DEVETDNEVNICA k Usmiljenemu Jezus začne na Veliki petek. Z njo se pripravljamo
na nedeljo Božjega usmiljenja, ki je na Belo nedeljo, letos 23.4. Ta praznik je vpeljal sv.
Janez Pavel II. Spodbuja nas, da imamo veliko zaupanje v Božje usmiljenje.
- VSTAJENSKA PROCESIJA v Zagorju bo v soboto po končani vigiliji; zaradi prekopane
ceste v Srednji ulici, bo šla po poti, po kateri gre telovska procesija – le v nasprotni smeri.
V Trnju bo procesija na velikonočno jutro – ob 7h – po običajni poti.
Na obeh krajih poskrbite za nošnjo neba, križa, svetilk in bander.
Pri vseh mašah na Veliko noč je ofer za cerkvene potrebe.
- VELIKONOČNI PONEDELJEK – prvi dan velikonočne osmine – še posebej slovesno
praznujemo in s tem poudarjamo veličino velikonočnega praznika. Zato ste vsi vabljeni, da
se tudi ta dan udeležimo praznovanja v cerkvi. Ker je tudi dela prost dan, bodo sv. maše
po nedeljskem redu.

- VAJE ZA STREŽNIKE bodo v Zagorju v
četrtek ob 16h in soboto po blagoslovu jedil.
Prosim tudi »odslužene« za pomoč! – V Trnju
se boste dogovorili!
- VELIKONOČNA DRUŽINA (dvojna številka): nekaj izvodov je na razpolago na mizici
za tisk. Cena: 3,80 €.
PASIJON
Vse, kar je Jezus Kristus živel in učil, se strne
v dogajanju njegovega pasijona, trpljenja, s
smrtjo in vstajenjem; torej v skrivnostnem dogajanju, ki ga imenujemo velikonočna (pashalna) skrivnost.
Startno mesto tega velikonočnega izhoda je
trpljenje, saj je trpljenje posledica greha, duhovne ujetosti, iz katere nas more rešiti samo
Bog. Zato je tudi zelo logično, da je Bog želel
biti najprej s človekom solidaren v trpljenju.
Verjetno bi v svoji vsemogočnosti lahko izbiral
med neštetimi konkretnimi možnostmi načina
odrešenja. A zgodovinsko, dejansko se je odločil za pot trpljenja. Pri tem ostaja nikoli zadostno razvozlano vprašanje »Zakaj«. Zakaj
prav po poti trpljenja? Vedno znova je mogoče iskati odgovor le v smeri zaupanja Bogu,
da je izbral pot, ki je za človeka najprimernejša. Sam je hotel postati nam enak v vsem,
razen v grehu, da bi se nam laže približal in
se tudi v posledicah greha z nami poistovetil
ter tako premagal greh. Zanimivo je, da latinska beseda passio (trpljenje) nosi v svojem
korenu tudi pomen strastnosti, ki je lahko pozitivna, v smislu velike angažiranosti, celo dokončne predanosti neki stvari, ali še bolje
osebi iz ljubezni. Zato bi lahko sklenili, da je
Jezusov pasijon izraz skrajne (strastne) ljubezni Boga do človeka, v Jezusu Kristusu pa
tudi človeka do Boga. Ljubezni, ki gre do konca!
Jezusovo trpljenje ima sicer svoj vzrok v grehu. Zgodovinsko se je seveda moralo izvršiti
v nekih konkretnih okoliščinah in s konkretnimi vlogami posameznikov, a je jasno spoznanje Cerkve, da je Bog v svoji previdnosti le
uporabil te okoliščine, da je izpolnil svoj načrt
rešitve človeka iz posledic greha. Zato tudi

kristjani v svoji grešnosti v vsakem času prevzemamo svoj delež krive in odgovornosti za trpljenje in smrt našega
Gospoda.
Po: M. Turnšek, Človek v troedinem objemu

18. april
GALDIN

Zaradi politike cesarja Friderika
Barbarose (1155-1190), ki je napadal italijanske mestne komune,
so se škofje postavili na stran
meščanov, ki so jih cesar in njegovi odposlanci izkoriščali. Galdin
je postal nadškof v Milanu leta
1166, štiri leta za tem ko so Barbarosa in njegove horde opustošile to mesto. Leta 1167 je pomagal
lombardski ligi, čeprav je vedno
ostal z milanskimi reveži, posebej
s tistimi, ki so morali odplačevati
velike dolgove. Umrl je leta 1176
po pridigi proti katarski hereziji.

SMEH JE POL ZDRAVJA
SLOVENŠČINA – Učitelj razlaga čase.
»Jaz sem bolan.« Kateri čas je to? –
»Najlepši čas,« odvrne Janezek.

Tviti papeža Frančiška
Molimo za edinost med kristjani. Toliko lepih stvari nas
povezuje.
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
www.zupnija-zagorje-trnje.org/

