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S SRCEM VERUJEMO, ZATO SMO DELEŽNI PRAVIČNOSTI

Statistično gledano se še vedno velik odstotek Slovencev opredeljuje za katoličane. Če gledamo obisk cerkva za
božič in veliko noč, lahko rečemo, da so statistični podatki
pravilni. In kaj nam lahko ti podatki povedo o dejanski veri?
Zelo malo oziroma nič. Za statistiko so podatki o slovenski
tradiciji, obnavljanju starih običajev in prenašanju le teh na
nove generacije, zelo pomembni, nič pa nam ne povedo,
kakšen je Slovenec po svoji duši in prepričanju. Do istega
prepričanja je prišel apostol Pavel na svojih misijonskih potovanjih. Rimljani so imeli mnogo božanstev in se ni nihče
spotikal, če si bil drugačne vere od svojega soseda, samo
Jezus se je vrnil od Jordana
da tvoja vera ni bila proti splošnemu prepričanju, da sta
poln Svetega Duha;
poln želodec in uživanje najvišji vrednoti. Kjer pa je v
in Duh ga je vodil po puščavi
ospredju le človekova telesnost, tam duhovnost nima bištirideset dni,
vanjske pravice. Pavel je bil prepričan, da takšna družba
hudič pa ga je skušal.
nima prihodnosti in je treba vero utemeljiti tako, da te lahko
Tiste dni ni nič jedel;
notranje spremeni in potem na vrhu lestvice ne bo več razko pa so minili, je bil lačen.
vratno življenje, ampak dobrota, ljubezen, spoštovanje, soTedaj mu je hudič rekel:
lidarnost in odpuščanje. Zato je rimski krščanski skupnosti
»Ako si Božji Sin,
pisal: "S srcem verujemo, zato smo deležni pravičnosti, z
reci temu kamnu,
usti pa izpovedujemo vero, zato smo deležni odrešenja."
Kaj je hotel s tem povedati?
naj bo kruh.«
Najprej to, da vera nima nič skupnega z užitki in lahkotIn Jezus mu je odgovoril:
nim
življenjem. Užitki in svoboda brez omejitev ti prinesejo
»Pisano je: ‚Naj človek ne živi
trenutno
zadovoljstvo, ne morejo pa te osrečiti dolgoročno.
samo od kruha.‘«
Vera pa je zgrajena na trdnih načelih, ki te varujejo in ti da(Lk 4,1–4)
jejo moč v času krize, ko si na tleh in nisi sposoben narediti
naslednjega koraka. Takrat je v ospredju tvoje prepričanje, ki ga nosiš v skriti kamrici svojega srca.
Zato vere ne smemo zamenjevati z lepimi običaji in tradicionalnimi obredi, ki so že posledica določenega prepričanja in življenjskih izkušenj.
Kot drugo pa Pavel izpostavi jasnost nauka oziroma izpovedovanje vere z oznanjevanjem: "Z usti
izpovedujemo vero, zato smo deležni odrešenja!" O veri je treba govoriti in jo širiti med tistimi, ki je
še ne poznajo. Vera je sicer način življenja, vendar so v ozadju določena pravila, določen nauk, ki
ne sme biti skregan z razumskim razmišljanjem. To pomeni, da vera ni nikoli slepa, ampak predstavlja področje našega dojemanja stvarnosti, ki je drugačno od razumskega razmišljanja. Skladnost telesnega in duhovnega nam daje občutek polnosti in smisla. Nismo na svetu samo, da jemo
in pijemo ter prav tako se naše življenje ne izčrpa v pobožnostih. Stabilen in uravnotežen človek ne
zanemarja ne eno ne drugo.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
1. POSTNA
Trnje
NEDELJA
14.2.
Sv. Valentin, duh. m.

8,30 Križev pot
9h +i Smrdelj, Trnje 94, obletna
+Miro in +i starši Černač, Klenik 21, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h +Matjaž Lipec, Palčje 26

Zagorje 15h Križev pot
Ponedeljek

15.2. Palčje

17,30 +Cvetka Pavlovič, Palčje 41/a, osm. – Križev pot

Sv. Klavdij, redovnik

Torek

16.2. Klenik

16,30 +i Pavlovič, Klenik 34, obletna – Križev pot

Sv.Julijana Koprska

Sreda
Sv. Silvin, škof

Četrtek

Brdo
18,15 +Ivan, Milka in Dveta Vrh, Rat. Brdo 2 in 6.obl.
17.2. Zagorje 7h +Dana in vsi +i Koren, Zagorje 107, obletna

18.2. Juršče

16h V dober namen – Križev pot

Zagorje 17,30 Križev pot za duhovne poklice
19.2. Zagorje 17,30 +Lovrenc Česnik, Drskovče 9 – Križev pot

Sv. Frančišek Regis

Petek

Sv.Konrad iz Piacen.

Sobota

20.2. Zagorje 16,30 Spoved za šolarje

Bl.Jacinta in Frančišek

17,30 V dober namen

Trnje
8,30 Križev pot
2. POSTNA
Trnje
9h +Abram in +Marija Bremec, Trnje 46, obletna
- KVATRNA
+Anton in Franka Rotar, Klenik 3, obl. – Mol. za rajne
NEDELJA
21.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – Molitve za rajne
Sv.Peter Damiani, šk. Juršče 12h +Ivan Zadel, Juršče 58, obletna

Zagorje 15h Križev pot
- KRIŽEV POT v naravi (od Slavine do Selc) bo danes ob 15h. Organizira ga dekanijska Karitas.
- SESTANEK MŽ KARITAS (namesto prejšnji teden) bo jutri, 15.2. ob 19h v župnišču v Zagorju. Vse članice lepo vabljene.
- VEROUK: Zaradi počitnic ta teden odpade za vse skupine. Vabim pa vas med
tednom k sv. maši in križevem potu.
- SVETOPISEMSKI KROŽEK bo v sredo,17.2. ob 19h v župnišču v Zagorju. Začeli smo z branjem in razlago 1. Mojzesove knjige. Lepo vabljeni še novi udeleženci, ki cenite Sveto pismo in bi se radi vanj še bolj poglobili!
- PRVO POSTNO PREDAVANJE v četrtek, 18.2. ob 19h v župnijski dvorani v
Postojni bo imel p.Branko Cestnik, znan pronicljiv predavatelj. Lepo vabljeni!
- SREČANJE NOVEGA KATEHUMENATA bo v soboto, 20.2. ob 19h v župnišču
v Postojni. Trajal bo do velike noči leta 2017. Seznanite tiste, ki se zanimajo za
krščansko vero in bi radi prejeli zakramente uvajanja: sv. krst, sv. birmo in sv.
evharistijo, pa tudi tiste, ki so bili samo krščeni, pa še niso prejeli sv. birme in sv.
evharistije.
- POSTNA KVATRNA NEDELJ, letos 21.2., je posvečena spokornosti. Po maši
bomo molili za rajne. MILOŠČINA te nedelje je za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Vam priporočam!

- POSTNA DUHOVNA OBNOVA ZA CERKVENE PEVCE bo prihodnjo nedeljo,
21.2. ob 15h v župnijski dvorani v Postojni. Prvi del bo vodil profesor Tone Potočnik. Učil bo koral. Ob 17h bo križev pot v cerkvi, h kateremu ste povabljeni tudi
drugi verniki. Vabim vse pevce, da si vzamete čas in se udeležite duhovne obnove!
- #deliJezusa: POSTNI ČAS je čas priprave in pričakovanja praznika velike noči,
največjega krščanskega praznika in največjega Jezusovega čudeža – vstajenje
od mrtvih. V letošnjem postnem času imaš novo priložnost, da se odločiš za pravo pot, ki vodi k Jezusu – pot molitve, odpovedi, posta, svete evharistije in pot veselja. Izkoristi priložnost in letošnji post nameni temu, da Jezusa še bolj spoznaš
in se Mu približaš. Vendar kako? Povsem enostavno.
V času od pepelnične srede do velikonočnega ponedeljka (od 10.februarja do
28. Marca) in še na belo nedeljo (3.aprila) si vzemi 3 minutke na dan, odklikaj na
spletno stran pridi.com, Facebook alu You Tube, poišči #deliJezusa in si oglej
kratek filmček. Vsak dan te bo nagovoril eden bolj ali manj znani Slovenec, ki bo s
teboj delil svojo izkušnjo vere v Jezusa in te ob tem povabil, da razmisliš ter pričuješ o svoji veri tudi Ti! #deliJezusa lahko spremljaš tudi preko televizije Exodus
TV vsak dan posta ob 7h, 13h, 19h in 1h.
Reci svoj »da« našemu Prijatelju Jezusu in ga sprejmi v svoje življenje!
- za OBČESTVENO BRANJE LUKOVEGA EVANGELIJA po načinu živega rožnega venca se je doslej prijavilo 12 oseb. Še toliko jih je potrebnih, da bo pokritih
vseh 24 poglavji Lukovega evangelija. Kdor se želi vključiti v to branje, prebere
vsak dan eno izmed poglavij, ki mu je za tisti dan določeno v njegovi tabeli. Vsi
skupaj (24 oseb) preberejo vsak dan celotni Lukov evangelij. Branje se začne danes, 14.2. in se konča v torek, 8.3. Kdor želi sodelovati pri tem branju – še posebej ste vabljeni bogoslužni bralci - in se s tem bogatiti, naj pride v zakristijo, da
dobi zveščič z navodili in komentarjem za vsak dan.
ZGLED BOJA V SKUŠNJAVAH
V evangeliju današnje nedelje se Jezus brani pred skušnjavami hudobnega duha s svetopisemskimi
besedami. Na vsako skušnjavo Jezus odgovori: »Pisano je!«; »Rečeno je«. S tem daje tudi nam zgled,
da v času notranjih bojev in skušnjav izgovarjamo Božjo besedo, stavke iz Svetega pisma. Prvi menihi
so za določene skušnjave izoblikovali »posamezne« stavke iz svete knjige. Ob skušnjavah nečistosti
je bil na primer »odgovor« iz Svetega pisma: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« Ta stavek
so ponavljali (bolje molili) tako dolgo, da se je skušnjavec umaknil. Verovali so, da je Božja beseda živa in dejavna ter da se s ponavljanjem »ugnezdi« v človekovo srce in ga napolni, da druge stvari – niti
skušnjave – nimajo več prostora v njem. Ker pa postopoma ljudje niso bili več tako vešči Svetega
pisma, so učitelji duhovnosti ljudem svetovali, naj v skušnjavah preprosto ponavljajo določeno molitev.
Sam sem že številnim ljudem priporočal, naj storijo enako. Ne vem, ali je res vedno učinkovalo ali pa
tega niso niti poskusili, a dejstvo je, da mi še nihče ni ugovarjal, da »stvar ne deluje«. Seveda pa začne hudič skušati Jezusa s temeljno skušnjavo, ki je v tem, da ne bi stopil v križ in trpljenje in tako ne bi
izpolnil poslanstva Božjega Sina, ampak izbral lahko pot. Zato mu pravi: »Reci temu kamnu, naj postane kruh.« Gospodu hoče preprečiti, da bi stopil v veliko noč, kar pomeni, da ne bi šel v Jeruzalem,
kjer bo trpel, umrl in vstal ter nas tako odrešil. Ta skušnjava, ne stopiti na pot trpljenja, se bo ponavljala
v Božji besedi postnega časa. Kristus jo v samem začetku odločno zavrne, kajti ne stopiti na pot velike
noči pomeni ne stopiti na pot ljubezni. Tako nam Kristus pokaže na pravo ljubezen, ki se ne obotavlja
stopiti tudi na križ in se ne ustavi pred njim. Nasprotno: prava ljubezen gre skozi trpljenje in se v njem
preizkuša. Kristus stopa skozi post in preizkušnjo proti veliki noči. Njegova ljubezen se ne ustavi pred
križem in žrtvijo. Prosimo ga, naj tudi nam podari tako ljubezen.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Nebeški oče, danes prihajamo predte, da bi
te prosili odpuščanja in da bi iskali tvojo
pomoč in smer, ki nam jo kažeš.
Vemo, da tvoja Beseda govori: "Gorje njim,
ki zlo imenujejo dobro," toda ravno to smo
storili. Izgubili smo svoje duhovno ravnotežje in sprevrgli svoje vrednote.
Priznamo, da smo razvrednotili absolutno
resnico tvoje Besede in to poimenovali "pluralizem".
Častili smo druge bogove in to poimenovali
"odprtost za druge kulture".
Podpirali smo sprevrženost in to poimenovali "alternativa".
Izkoriščali smo uboge in to poimenovali "loterija".
Nagradili smo lenobo in to poimenovali
"socialna skrb".
Ubili smo svoje nerojene otroke in to poimenovali "pravica do odločitve".
Zanemarili smo vzgojo otrok in to poimenovali "spodbujanje samozavesti".
Zlorabili smo moč in to poimenovali "politika".
Poželeli smo si tujo lastnino in to poimenovali "ambicija".
Onesnažili smo zrak z umazanostjo ter pornografijo in to poimenovali »svoboda izražanja«.
Osmešili smo starodavne vrednote naših
prednikov in to poimenovali »razsvetljenje«.
Preišči nas, o Bog, in spoznaj danes naša
srca, očisti nas vsakega greha in nas osvobodi.
Vodi in blagoslovi ljudi, ki si jih poslal, da
nas vodijo po poti izpolnjevanja tvoje volje.
To te prosimo v imenu tvojega Sina, našega Odrešenika,
Jezusa Kristusa, ki živi vekomaj. Amen.
Po: Zgodbe s semeni upanja
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/

18. februar
FRANČIŠEK REGIS CLET

Rodil se je leta 1748 v Grenoblu kot deseti
izmed petnajstih otrok. Po končani srednji
šoli se je odločil najprej za duhovniški, potem še za redovniški poklic. Stopil je v misijonsko družbo sv. Vincencija in čez dve leti
postal duhovnik. Poslali so ga učit bogoslovce v mesto Annecy. Po petnajstih letih
je prišel v Pariz in prevzel odgovorno službo
voditelja novincev v glavni misijonski hiši.
Kasneje je odšel v misijone na Kitajsko.
Najprej je deloval v pokrajini Kiangsi, nato
pa v pokrajino Hukuang, kjer je ostal do
svoje mučeniške smrti. Pokrajino so sicer
imenovali »kitajska žitnica«, toda siromaki
so od tega malo imeli.

Tviti papeža Frančiška
Ali res molimo? Brez stalnega odnosa z Bogom težko
živimo pristno in dosledno
življenje kristjana

SMEH JE POL
ZDRAVJA
Po: Zgodbe
s semeni upanja
Župnik po končanem obhajilu pospravlja svete posode in strežniku nastavi
kelih, da bi vanj vlil malo vode. Strežnik
hoče vliti vso vodo. Po cerkvi se iz
zvočnikov zasliši: »Nehaj, saj nisem
krava.

