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Z MENOJ TRPI ZA EVANGELIJ, OPRT NA BOŽJO MOČ

Zakaj se splača živeti? Čemu smo na svetu? Dolgo časa
rabimo, da odkrijemo smoter in smisel svojega življenja. Ko
veš, zakaj živiš, si z lahkoto narediš načrt in pogumno korakaš
proti zastavljenim ciljem. Zakaj mnogi padajo iz enega ekstrema v drugega, življenje jih neprestano premetava in ne vidijo smisla, njihov delavnik je podoben velikemu dolgčasu?
Mislim, da je eden od glavnih vzrokov ta, da si svoje življenje
predstavljajo kot danost, kjer je vse določeno in ni mogoče
nobene stvari spremeniti. Obnašajo se kot živali, ki jim je vse
Po šestih dneh
prirojeno in delujejo v skladu z vnaprej določenim programom.
je Jezus vzel s seboj
Živali se ni treba nič učiti, ker ima že vse programirano v svoPetra, Jakoba in
jih genih. Žival se obnaša v skladu s svojimi nagoni. S tem ko
njegovega
brata Janeza
je prišla na svet, ji je že vse dano. S človeško raso pa je druin
jih
peljal
na
visoko goro.
gače: prejeli smo svobodo, ki je za mnoge preveliko breme in
Tedaj se je
je ne znajo oziroma nočejo uporabljati.
"Z menoj trpi za evangelij, oprt na Božjo moč!" je apostol
pred njimi spremenil:
Pavel pisal Timoteju. Hotel ga je opozoriti na poslanstvo, ki ga
obraz se mu je zasvetil
je prejel. Ko odkriješ, kakšna je tvoja naloga, se ne moreš več
ko sonce in
sprenevedati. Tako je v vsakem poklicu: uspešen si, ko z venjegova oblačila
seljem delaš to, za kar si usposobljen. Ko je Timotej začel soso postala bela ko luč.
delovati s Pavlom, je bil še sorazmerno mlad, boječ, zadržan,
(Mt 17,1–2)
rahlega zdravja in podvržen pogostim težavam. Zato je razumljivo, da je bil pogostokrat slabe volje, pripravljen opustiti svoje misijonsko poslanstvo in se lotiti kakšnega drugega poklica. Apostol Pavel mu je zato pisal, naj se ne boji, ampak naj skupaj z njim trpi
za evangelij. To bo zmogel, ker mu bo Bog dajal potrebno moč.
Velikokrat se znajdemo v podobni situaciji: ljudje nas ne razumejo, ob sebi najdemo veliko boljših
od sebe, ki bi naše delo lažje opravili. Skušnjava, da bi pobegnili, je zelo velika in mnoge tudi premaga. In kje je zagotovilo, da bomo na drugem delovnem mestu uspešnejši? Pavel je imel to izkušnjo, zato je bil trdno prepričan, da določene krize niso slabe, ker človeka streznijo. Ko potrpiš in
premagaš krizo, si močnejši, odpornejši in tudi uspešnejši. Apostol Pavel je dobro vedel, da mlade
krščanske skupnosti potrebujejo konkretne zglede, kako nas potrpežljivost in vztrajnost naredita
močnega in pravega pričevalca. Podobno kot je dober zgled staršev močna opora otrokom, da jih
ulica ne potegne vase in je dom pravi kraj, kamor se lahko vedno zatečejo. V stiskah je treba vztrajati in ne pobegniti.
Močnega krščanstva si ne moremo predstavljati brez trpljenja in različnih oblik odpovedi. Ko si
pripravljen za določeno zadevo veliko žrtvovati, ti tista stvar toliko več pomeni. In vera je zares pravi
biser, za katerega ni nobena cena previsoka. Kdor je z Bogom, mu nobena stvar ne more škodovati. Zato pogum: ne bojmo se tistih, ki umore telo, duše pa ne morejo umoriti!
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
2. POSTNA
- KVATRNA
NEDELJA
12.3.
Sv. Inocenc I., papež

Ponedeljek

13.3.

Sv. Kristina, mučenka

Torek

14.3.

Sv. Matilda, kraljica

Sreda

15.3.

Sv. Klemen Dvoržak

Četrtek

17.3.

Sv. Patrik, škof, misij.

Sobota

18.3.

Sv.Ciril Jeruzalemski

Palčje

12h +Marija in Albin Sedmak, Palčje 19, obletna

Zagorje 15h Križev pot na Šilentabor
Palčje

15h +i Česnik, Palčje 42, obletna – Križev pot

Klenik

18,30 +i Pavlovič, Klenik 57 – Križev pot

Zagorje

7h +Franc in Ivana Šabec in +i Udovič, Zagorje 57
16h V dober namen – Križev pot

Zagorje 17,30 Križev pot za duhovne poklice
17,30 +Anton in Blaž Zadnik, Zagorje 16, obletna
Zagorje
+Maks in Karlina Škrlj in +Aljoša, Dr.7 – Križev pot
17h Spoved
Zagorje
17,30 +Janez in vsi +i Fatur, Zagorje 22, obletna
+Tone Kastelic, Zagorje 118/a, obletna

Trnje
3. POSTNA
Trnje
NEDELJA
19.3.
Sv. Jožef, Jez. rednik

8,30 Češčenje SRT
9h +i Černač, Klenik 21, obletna – molitve za rajne

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – molitve za rajne

16.3. Juršče

Sv. Hilarij Oglejski, šk

Petek

Trnje
Trnje

8,30 Križev pot
9h Za vse +e Trnje 33, obletna
+Marija Vodopivec, Trnje 39, dar. Palčje 71

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Juršče 12h +Jožefa in Alojz Žužek, Juršče 20, obletna
- 2. POSTNO PREDAVANJE bo v četrtek ob 19h v župnijski dvorani v Postojni.
Oblikoval ga bo g. dr. Karel Gržan z naslovom: »Za dober okus družinskega življenja«. Vabljeni!
- DELAVNICA ZA OTROKE v pripravi na materinski dan bo v petek, 18.3. ob 16h
v župnišču v Zagorju. Vabljeni vsi otroci!
- DUHOVNI VIKEND ZA BIRMANCE bo ta teden v samostanu v Ilirski Bistrici v
Trnovem. Tam se zberete v petek do 18h. Vzemite prijavnice s seboj, s katerimi
se boste tam prijavili in se držite vsega, kar piše na njej!
Zaradi duhovnega vikenda ta teden odpade verouk za birmance.
- TEČAJ ZA ZAKON bo začel ta teden, 17.3. ob 16h v župnijski dvorani v Postojni. Prijaviti se lahko še danes na dekanijski urad Postojna po telefonu 05/720 46
40 ali 041/724 884 ali e-mail zupnija.postojna@siol.net.
- DUHOVNA OBNOVA ZA člane ŽPS-jev je v soboto, 18.3. od 9h do 13h v župnijski dvorani v Postojni. Vodil jo bo g. Karlo Bolčina. Vsi člani prav lepo vabljeni!
- 24 UR ZA GOSPODA: Tej papeževi pobudi se bo pridružila tudi naša dekanija
17.in 18.3. V postojnski župnijski cerkvi se bodo v molitvi in češčenju Najsvetejšega pridružile vse naše župnije po sporedu, ki je objavljen v Zvonovih. Naši dve
župniji imata molitev v soboto od 14h do 16h. Vabim vse, ki morete, da se za
daljši ali krajši čas pridružite tej papeževi pobudi. Več si preberite v Zvonovih.
- PRAZNIK SV. JOŽEFA je letos na 3. postno nedeljo. Ker so postne in velikonočne nedelje v bogoslužju na prvem mestu, se v bogoslužju prenese njegovo
praznovanje na soboto, 18.3.

- PRAZNOVANJE TEDNA DRUŽINE začnemo v nedeljo, 19.3. na praznik
sv.Jožefa, zavetnika družin, ki je tudi zavetnik mož, očetov in fantov. Ta dan bo
pri vseh mašah blagoslov vseh moških. Možje in fantje prav lepo vabljeni!
- OB SMRTI +Vide Marinčič so darovali namesto cvetja in sveč za cerkev: domači,
družini Kalčič in Lavrih, Habjanovih iz Šmarij pri Jelšah in mnogi drugi neimenovani
darovalci. Bog naj vsem obilno povrne +Vidi pa dá uživati večno veselje v nebesih!
- POROČILO z 11. seje:
ŽPS Zagorje: Duhovna poglobitev: Po prebranem besedilu z naslovom Otroci
so dar smo se pogovarjali, da so otroci bogastvo za človeštvo in Cerkev. Ugotavljali smo, da smo vsi otroci, da si življenja nismo dali sami, ampak smo ga prejeli.
V apostolski poslanici Radost ljubezni nas papež Frančišek opozarja, da mora biti
otrok z veseljem pričakovan in ljubljen. V primeru nezaželene ali nepričakovane
nosečnosti se moramo tega zavedati in otroka ljubiti in se ga veseliti, ne glede na
to, kakšen je. Materi, ki razmišlja o splavu, moramo pomagati z vzpodbudami in ji
vlivati pogum. Vse prevečkrat rajši obsojamo in opozarjamo s »pametnimi nasveti«. Samo otrok zna ljubiti in ljubezen sprejemati, zna se smejati in jokati. Pogovor
smo zaključili z izpovedjo matere, ki je napisala, da splav ni rešitev, ampak trpljenje za vse življenje. Zelo pomembno za človeka je, če je bil v otroštvu sprejet in
ljubljen. -- Pregledali smo potek praznovanj v preteklih mesecih in se ozrli na prihodnje v nedeljo, 15.3. ob 15. uri bo Križev pot na Šilentabor, v ponedeljek, 26.3.
bo p. Jožko Smukavec imel popoldne srečanje za otroke, zvečer pa za odrasle;
30. aprila bo sv. birma v Trnju (dve birmanki sta iz naše župnije). - Predstavnik
ŽGS je opisal predvidena dela: Zaradi posedanja temeljev pri cerkvi bodo posekali kostanje in lipo; v delu so nova okna za cerkev; občina predlaga, da bi pri Sv.
Pavlu, na cerkvenem zemljišču, naredili parkirni prostor. Gospod župnik nas je
seznanil s finančnim poročilom. - Predstavnica MŽ Karitas je opisala potek dejavnosti v naslednjih dveh mesecih.
ŽPS Trnje: Po duhovni poglobitvi (glej zgoraj pri Zagorju) smo v razpravi poudarili, da je treba mlade spodbujati, da se v primeru nezaželene nosečnosti odločijo za življenje. Čeprav gre za delikatne stvari, se vsekakor morajo starši o tem
pogovarjati s svojimi otroci. Bolj potrebni podpore so tisti starši, ki pričakujejo
otroka s posebnimi potrebami. Takim je težko pomagati, če teh stisk ne zaupajo
komu, ki jim more pravilno svetovati. Vsekakor pa kristjani moramo pokazati, da
podpiramo tudi takšne otroke, da spoštujemo življenje. Praznovanja: Veseli smo
bili lepe udeležbe parov in druženja na Valentinovo v Kleniku in lepega obiska,
tudi otrok na pepelnico. Pred nami pa je duhovna obnova za ŽPS-je v Postojni,
teden družine (19.-25.3.)… g. škof nas bo obiskal 25.4. in se srečal z birmanci,
starši in botri ter ŽPS in drugimi župnijskimi sodelavci. Birma v Trnju bo 30.4. ob
15h, pomladni shod na Sv.Trojici 2.5. ob 12h. Šmarnice bomo brali o Sv.Gori. –
Član ŽGS je poročal o iskanju izvajalcev za popravilo strehe in oken pri župnijski
cerkvi v Trnju in postavitvi ograje pred župniščem. – Članica MŽ Karitas je poročala o njihovem delovanju in raznih akcijah slovenske in škofijske Karitas.

ANA GRE V HRIBE
»Ana, kaj je s teboj, da te ni več v cerkev? Do lani
Jezus je s tremi apostoli danes šel v planine.
si redno prihajala.« – »Vpisala sem se med planin- Šli so, pravi evangelist, na visoko goro. Jezus, ki je
ce. Ob nedeljah zdaj hodim v hribe.« – »Pa nič ne imel izredno razvit čut za naravo – o tem pričajo
pogrešaš maše?« – »Saj je Bog tudi v gorah.«
njegovi govori – je gotovo užival v lepoti planin-

skega sveta. Njegovo srce se je širilo ob čudovitih
razgledih, ki so se odpirali na vse strani, se stiskali z
obzorjem in izgubljali v neskončnost. V njih je zrl
odsev Očetove lepote. Če jo znajo in v kolikor jo
znajo zreti tudi današnji planinci, imajo v Jezusu velikega prijatelja.
Toda Jezusa je vleklo na goro še nekaj drugega.
Tam se je želel srečati z Očetom. Pa ne le skozi
ogledalo narave, temveč osebno: pogovor z Očetom ga je tako prevzel, da mu je obraz zažarel in so
se mu oblačila zasvetila. Kaj vse sta si povedala, ni
zapisano. Vemo le, da je Oče nad Sinom izrazil veselje, apostolom pa naročil, naj ga poslušajo.
Sklepati smemo, da sta se pogovarjala o našem
odrešenju. Sin je obljubil Očetu, da bo nadaljeval z
oznanjevanjem njegove ljubezni in da bo za nas dal
življenje. Oče je obljubil Sinu, da ga bo obudil od
mrtvih in popeljal v svojo slavo, z njim pa tudi vse
tiste, ki jih bo Sin odrešil. Jezus torej ni šel na goro
samo kot izletnik. Šel je, da se tesneje poveže z
Očetom in se utrdi v svojem življenjskem poslanstvu. Utrdil se je in v njem utrdil tudi apostole.
Ker je vse stvarstvo Božje, nam je Bog blizu
povsod. Tudi v gorah. Je pa gora, na katero nas
Bog vabi na osebni pogovor in na kateri se nam ob
nedeljah na poseben način razodeva. To je oltar v
naših cerkvah. Vsakomur je dostopen. Vsi bi se ob
njem morali pogovarjati z Očetom, utrjevati v svojem poslanstvu in se neprenehoma spreminjati.
Ana, ali nisi tega tudi ti potrebna?
Po: F. Cerarju

Nobeno trpljenje ni nesmiselno.
Vedno je utemeljeno v Božji modrosti.

15. marec
KLEMEN MARIJA DVORŽAK

Po rodu je bil Čeh. Bil je deveti od dvanajstih otrok. Kot sedemletnemu mu je umrl
oče. Mati ga je postavila pred podobo Križanega: »Ta bo odslej tvoj Oče; glej, da boš
hodil po poti, ki mu bo všeč.« Ubogal je mater in iz srca si je želel postati duhovnik. Zaradi revščine si tega niso mogli privoščiti. Živel je samotarsko življenje in kasneje prišel
na Dunaj, kjer je našel dobrega prijatelja Petra. Z njim sta romala dvakrat peš v Rim in
kasnejši papež Pij VII. ju je preoblekel v samotarsko obleko. Star 30 let je postal tudi
duhovnik. Poslan je bil v Varšavo, od tod je
bil pregnan na Dunaj in tam do smrti 1820
poleg neštetih opravil pri bolnikih in umirajočih, na prižnici in v spovednici našel še čas
za visokošolsko mladino. Ob njem so se zbirali številni študentje, med njimi tudi naš rojak
Friderik Baraga.

(Tomaž Akvinski)

SMEH JE POL ZDRAVJA

Tviti papeža Frančiška

Nekaj prisrčnih odlomkov iz otroških spisov:
 Pri nas imajo moški lahko samo eno ženo. To
se imenuje monotonija.
 Pri nas doma ima vsak svojo sobo. Samo ata
ne; on mora spati pri mami.
 Ne vem, koliko let imam. To se stalno spreminja.
 Zelo sem se ustrašil, ko je zbolela mama. Mislil
sem, da nam bo zdaj kuhal ata.
 Življenjsko zavarovanje je denar, ki ga dobi
tisti, ki preživi smrtni slučaj.

Kristusa in Cerkve ne moremo ločevati. Po milosti krsta nam je dano veselje, da
sledimo Kristusu v Cerkvi
in prek nje.
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