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MI OZNANJAMO
BOŽJO MODROST V SKRIVNOSTI, TISTO PRIKRITO
Vse kulture so si prizadevale, da bi našle kamen ali zel modrosti. Danes smo sicer razsvetljeni, izobraženi, a vendar čutimo,
da za vsemi človekovimi dosežki obstajajo še stvari, ki so zavite
v skrivnost in nas zato izzivajo. Skrivnosti so tudi glavni vzvod
napredka. Ko bo odkrito tisto zadnje, osnovno počelo, bo naenkrat vse razvozlano in skrivnosti ne bo več. Ob zadnjem odkritju
bomo zares postali bogovi. Zato se strinjam s prepričanjem, da
smo ljudje Božji sodelavci, soustvarjalci tega, kar je Bog stvarnik
Ne mislite,
začel, nas pa izbral in postavil na ta planet, da njegove zamisli
da sem prišel razvezovat
pripeljemo do konca. Za uresničitev tega načrta pa ni dovolj člopostavo ali preroke;
veško umovanje, ampak potrebujemo veliko več, Božjo modrost.
ne
razvezovat, marveč
Apostol Pavel je ta Božji načrt spoznal in ga začutil pri svojem
dopolnit sem jih prišel.
misijonskem delu, zato je Korinčanom pisal: "Mi oznanjamo Božjo modrost v skrivnosti, tisto prikrito, ki jo je Bog pred veki vna- Kajti resnično, povem vam:
prej določil za naše poveličanje. Te ni spoznal noben mogočnik
dokler ne preideta
tega sveta. Kajti ko bi jo bili spoznali, Gospoda veličastva pač ne
nebo in zemlja,
bi bili križali." V teh mislih je zaobsežena velika modrost, ki je
ne bo prešla ne ena črka
povezana z izkušnjami, do katerih ne prideš čez noč. Vsestranali ena pičica postave,
sko izobražen Jud in hkrati verski fanatik je potreboval ogromno
dokler se vse ne zgodi.
časa, da je zavrgel staro miselnost in se oklenil novega, kar je
vse njegovo dotedanje razmišljanje in način življenja obrnilo na
(Mt 5,17–18)
glavo. Drugačen, prenovljen človek ne moreš postati čez noč.
Vsekakor je bilo za Pavla pomembno razsvetljenje, ki ga je doživel na poti v Damask, vendar je bil to šele začetek dolgega obdobja razločevanja, do katerega ni mogel priti sam, ampak ga je Bog vodil in mu
počasi razkrival skrivnosti odrešenja. Pravo spreobrnjenje prepoznamo po dolgih letih boja, prepirov in
nesoglasij, ko moraš biti iskren do samega sebe in ne smeš odnehati sredi poti. In tukaj je na delu modrost, ki jo s svojim razumom ne moreš dojeti, ker je skregana s človeško pametjo. Razum išče samo
dobiček, zato se izogiba slehernega izgubljanja. Božja modrost pa je ravno v tem, da navidezno izgubljaš, ko zavržeš razloge pameti in se ravnaš po svojem srcu, ki je najstrožji sodnik. V srcu teče meja med
dobrim in slabim, med velikodušnostjo in samoljubjem, med ljubeznijo in egoizmom.
Pavel je Korinčanom govoril o Božji modrosti, ki je v prikriti skrivnosti. Ta skrivnost je v tem, da je treba
odkriti, kakšne načrte ima Bog s človeštvom. Ko o tem razmišljamo se naenkrat znajdemo na bojnem polju: na eni strani so moji interesi in želje, na drugi strani pa to, kar Bog pričakuje od mene. Ali bova prišla
do nekega kompromisa, s katerim bova oba zadovoljna? Danes bi lahko dodali: in kdo je mediator med
obema stranema? Pravega mediatorja ni, ker bi moral biti večji od Boga. Res pa je, da je pred obema to,
kar je bilo povedano v preteklosti in je kot obljuba zapisano kot razodeta Božja beseda. Se bodo obljube
uresničile? Božje obljube so zavite v prikrito skrivnost, ki je naš razum ne more razvozlati. Pavel je to
spoznal, zato je zapisal: "Te skrivnosti ni spoznal noben mogočnik tega sveta. Kajti ko bi jo bili spoznali,
Gospoda veličastva pač ne bi bili križali!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
6. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Franko Rotar, Klenik 56/a, obletna
MED LETOM
12.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Evlalija, mučenka. Palčje
12h +Franc in Mihaela Smerdel, Palčje 62, obletna
15h +Branko Česnik, Palčje 51, obletna
Ponedeljek 13.2. Palčje
Sv.Jordan Saški, red.

Torek

14.2. Klenik

18,30 Za vse zakonce in zaročence obeh župnij

Sv. Valentin, duh.

Sreda

15.2. Zagorje

Sv. Klavdij, redovnik

Četrtek

16.2. Juršče

7h V dober namen
16h +Stanislav Žužek, Juršče 83, osmina

Sv. Julijana, mučenka

Petek

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
17.2. Zagorje 17,30 +Jožefa in Janez Tomšič, Zagorje 26, obletna

Sedem ust.servitov

Sobota

18.2. Zagorje 17h Spoved

Sv. Frančišek Regis

17,30 +Anton in Milka Kavčič, Zagorje 115

8,30 Češčenje SRT
7. NEDELJA
9h +Marija Vodpivec, Trnje 39, osmina
MED LETOM
19.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Konrad iz Piacenze Juršče 12h +i Žužek, Juršče 44
Trnje
Trnje

Zagorje 15h Krst
- ZAKONSKI PARI IN ZAROČENCI ste na predlog obeh ŽPS-jev vabljeni v torek,
14.2. ob 18,30 v Klenik k sv. maši, ki se bo darovala prav za vas. Skupno slavje
boste nadaljevali v veroučni sobi v Trnju.
- SESTANEK ZA STARŠEV BIRMANCEV V ZAGORJU bo v četrtek 19h v župnišču. Pričakujem vse starše!
- FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE pri Katoliškem inštitutu vabi na vpis za
študijsko leto 2017/18. Kogar to zanima, si lahko vzame letak na mizici za tisk.
- Interesenti za DIJAŠKI DOM NA RAKOVNIKU si lahko ogledate ponudbo v
zgibanki na oglasni deski.

ODPUŠČANJE

Na Poljskem se je starejši rabin vračal z
vlakom v Varšavo. Vstopil je v vagon, v
katerem so trije trgovci igrali karte. Potrebovali so še četrtega igralca, zato so povabili rabina, naj se jim pridruži. Rabin je
njihovo povabilo prijazno zavrnil, rekoč,
da je ves dan delal in da mora sedaj opraviti molitve, ker jih še ni utegnil. Trgovci so
ga poskušali prepričati, rabin pa je vztrajno odklanjal njihove ponudbe. Igralci so

postajali vse bolj sovražni, začeli so ga
zmerjati in ga nazadnje spodili iz kupeja,
da je moral stati na hodniku.
Ob prihodu v Varšavo je rabin stopil z
vlaka. Prav tako so izstopili trgovci. Rabina je na postaji pričakala velika množica
njegovih privržencev. Ko jo je zagledal
eden od trgovcev, je vprašal: »Kdo je ta
človek?«
»To je rabin Salomon, najbolj ugleden mož,

rabin na Poljskem,« so mu odgovorili. Trgovec je spoznal, koga je užalil. Prej na kaj
takega ni niti pomislil. Brž je stopil k rabinu in ga prosil odpuščanja. Rabin pa je
njegovo prošnjo po odpuščanju zavrnil.
Ljudem je vzelo sapo. Niso mogli razumeti, da je rabin, znan po svoji vljudnosti,
prijaznosti in svetosti, zavrnil, da bi odpustil žalitev. Zato so ga vprašali: »Ali naj
odpustimo človeku, ki nas je užalil, pa nas
prosi odpuščanja?«
»Seveda,« je odvrnil rabin.
»Zakaj potem ti nisi odpustil temu človeku?«

»Ne morem mu odpustiti. Trgovec ni
užalil mene, najvišjega rabina, ampak je
užalil človeka. Naj gre k njemu in ga prosi
odpuščanja!«
Trgovec se je namreč opravičil, ker je
užalil znanega človeka, toda če bi užalil
navadnega človeka, ne bi prosil odpuščanja.
Morda bi kdaj tudi nam Bog dejal: »Kaj
me prosiš odpuščanja, ker si užalil svojega
soseda! Zakaj ne greš k njemu in mu poveš,
da ti je žal ter ga prosiš odpuščanja. Ko
boš prosil odpuščanja njega, boš odprl vrata tudi mojemu odpuščanju.«
B. Rustja, Zgodbe s semeni upanja

OD NAS JE ODVISNO, KAKŠNO BO NAŠE SKUPNO BIVANJE
Prijatelj, ki mnogo časa presedi pred
televizorjem, mi je pripovedoval zgodbo
z naslovom: Beg v verigah. Dva kaznjenca so selili iz zapora v zapor. Spotoma jima je uspelo pobegniti. Toda to
njuno srečo sta spremljali dve nesreči.
Prva, ker sta bila vsak z eno roko vklenjena v isto verigo. Druga, da je bil
eden od njiju belec in drugi črnec. Črnec je sovražil vse belce, belec vse
črnce. Pisano sta se gledala. Toda
svoboda v daljavi in železna veriga na
roki je bila njuna skupna usoda. Preskočiti sta morala jarek: eden je padel,
drugi ga je z jezo in zmerjaje vlekel ven.
Prebijala sta se skozi živo mejo; enemu
se je zataknila obleka, drugi ga je suval
in preklinjal. Eden se je hotel oddahniti,
drugi je silil naprej. Upehana sta se
zvrnila v travo in se še na tleh obdelovala s pestmi in brcami. Odnehala sta
šele, ko ju je veriga ožulila do kosti …
Obmirovala sta in začela trezno misliti:
Če se pobijeva, bova oba mrtva. Če
enemu uspe ostati živ, bo z verigo priklenjen na mrliča. Ali ne bi bilo bolje, da

bi složno načrtovala pot v svobodo, v
življenje …?
Slika naše vsakdanjosti. Določeno
nam je prebivati skupaj, od nas pa je
odvisno, kakšno bo to naše skupno bivanje. V miru in slogi ali v sovraštvu in
vojni. Če se bomo sposobni pogovarjati, nam bo lepo. Če se med seboj pobijemo – kaj bomo imeli od tega?
V današnjem evangelijskem odlomku
nam Jezus daje mnogo navodil. Skupni
imenovalec vseh je zelo preprost: Vsak
človek naj ti bo brat. Glej v njem svojo
in Božjo podobo. Če pričakuješ od njega, da ti bo dober, bodi ti do njega prej.
Veruj v moč dobrote, kajti za njo stoji
Bog.
Lepe besede, bo kdo dejal. Lepe, toda Jezus ni ostal le pri njih. Vzel jih je
zares. V njem so postale dejanje in življenje. Življenje so tudi vsem tistim, ki
jih jemljemo zares.
Morda me bo kdo vprašal, kako se je
tista zgodba iz filma končala. Ne vem.
Vem pa, da se nadaljuje v tebi in v meni.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Gospod Jezus,
prepolni smo farizejske pravičnosti,
ko se spotikamo nad sočlovekom,
poveličujemo pa svoje zasluge.
Prehitro prisegamo zvestobo,
potem pa te po malem izdajamo,
ker ne držimo dane besede.
Zvestobo ti prisegamo,
kadar smo v stiskah,
brž pa, ko nam gre dobro,
postanemo sami sebi zadostni.
Kako da nas moreš ljubiti,
izdajalske in nezveste,
in nas imeti za svoje brate?
Bodi zahvaljen za odpuščanje,
s katerim nas posvečuješ.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Čas je, da nekaj storimo.
Tisti, ki si vsekakor upa nekaj storiti,
se mora zavedati,
da bo v zgodovini zapisan kot izdajalec.
Če pa bi dejanje zanemaril,
potem bi bil izdajalec
pred svojo lastno vestjo.
(Claus Schenk von Stauffenberg)

Molitev po mojem mnenju
ni nič drugega kakor najbolj notranje
prijateljsko pomenkovanje,
ko se pogosto od srca do srca
pogovarjamo s tistim Bogom,
za katerega vemo, da nas ljubi.
(Tereizja Avilska)

SMEH JE POL ZDRAVJA
MOPED – Blaž zjutraj sreča prijatelja:
»Vidim, da po novem voziš moped. Si že
imel kakšno nesrečo?« – »No, prav malo.
Ni vredno besed.« – »Od kdaj pa ga sploh
voziš?« – »Od včeraj popoldne.«

14. februar
VALENTIN (ZDRAVKO)

Cerkev se spominja dveh svetnikov s
tem imenom. Oba sta rimska mučenca. Bila sta mučena leta 268 v času vladanja cesarja Klavdija Gotskega (268–270). Obema so odsekali glavo. Najprej rimskemu
duhovniku leta 269. Drugemu Valentinu, ki
je bil škof v Terniju, pa pet let kasneje. Nič
torej ne povezuje teh dveh svetnikov z
dnevom zaljubljenih, kakor se ta dan praznuje. Poznavalci pravijo, da ta običaj izvira
najverjetneje iz srednjega veka iz anglosaksonskih krajev. Nastal naj bi zaradi tega, ker se okoli 13. ali 14. začnejo kazati
prva znamenja pomladi, ptice se začnejo
pariti in delati svoja gnezda.

Tviti papeža Frančiška
Svetniki niso bili nadljudje.
To sobililjudje, ki so v svojem srcu ljubili Boga in to
veselje delili z drugimi.
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