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DUH PRIHAJA NA POMOČ NAŠI SLABOTNOSTI

Za večino je življenje težko in to je eden od razlogov, da se nezadovoljnost stalno povečuje. Danes nisi normalen, če se pred drugimi
hvališ, da se dobro počutiš in si srečen. Kritiziranje in iskanje krivcev
za nemogoče gospodarske, politične, kulturne, verske, ideološke in
druge pomanjkljivosti je tema različnih debat in vsakodnevnih pogovorov. Najglasnejši so tisti s polnimi kozarci v rokah, ki se sprostijo,
ko pobegnejo od doma. Res je, da vsakdo od časa do časa začuti,
da je slaboten in krhek, a ne razumem, da imajo največ za povedati
tisti, ki pravijo, da ne morejo plačati položnic, za vpitje in zabavljanje
ob šanku pa jim denarja nikoli ne zmanjka. Zavedam se, da je od časa do časa pride prav, da se odklopiš in si privoščiš kakšen kozarček
več, a je še veliko bolj priporočljivo, da se odločiš za daljši dopust,
To sem vam razodel,
greš na duhovne vaje, se s kom pomeniš o svojih težavah in si tako
ko sem bil pri vas;
olajšaš dušo. Podobno so se počutili apostoli po Jezusovem odhodu
Tolažnik Sveti Duh pa, v nebo in še hujše je bilo, ko so začeli javno govoriti, da je družba
ki ga bo Oče poslal
pokvarjena in življenje mnogih v slepi ulici. Ko je apostol Pavel opav mojem imenu,
zoval majhno rimsko krščansko skupnost, jim je pisal: "Vemo, da vse
stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne
vas bo učil vsega
samo stvarstvo: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo
in spomnil vsega,
sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega
kar sem vam povedal.
telesa." Pri tem Pavel ni imel v mislih materialno pomanjkanje, am(Jn 14,25–26)
pak predvsem duhovno stisko družbe, ki je imela na vrhu svoje lestvice vrednot kruh in igre. Res je, da moraš biti najprej sit, da lahko razmišljaš o višjih vrednotah, ko pa ti
poln želodec in veseljačenje pomenita smisel življenja, je to najbolj bedno, kar si lahko zamišljaš. Zakaj?
Užitek je treba vsak dan stopnjevati in s tem svoji odvisnosti ne vidiš konca. Sodobne reklame so zgrajene na tem principu: kupite naš izdelek in boste srečni! In koliko časa naj te stvari uporabljam? Doživljenjsko. Hvala lepa. Zakaj bi trošil denar za stvari, ki mi ne prinašajo nobene prave rešitve, ampak me iz
dneva v dan bolj usužnjujejo.
Apostol Pavel sodobni družbi kaže izhod iz te krize: "Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne
vemo, kako je treba za kaj moliti ... sam Duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo." Naš duh je slab,
v naših glavah se mora nekaj spremeniti, da bomo sposobni videti korak naprej in videti rešitev, ki nam jo
ne ponuja nobena reklama, ampak jo daje Bog, ki mu ni vseeno, kaj se z nami dogaja. Kot v prvih krščanskih skupnosti, so tudi danes potrebne binkošti. Te pa se ne zgodijo brez nas. Treba je stopiti skupaj
v Jezusovem imenu, skupaj prositi za razsvetljenje, moliti, da nas bo Sveti Duh razsvetlil, vztrajati na začrtani poti in ne obupati. Zato ena sama molitev ni dovolj. Vsak dan je treba imeti pred seboj končni cilj in
tudi sredstva, kako ga bomo dosegli. Bog hoče videti našo resnost in vztrajnost, da si res želimo pravega
izhoda iz svoje individualne in tudi družbene krize. Skrajni čas je, da se zoperstavimo duhu tega sveta,
na prvo mesto postavimo našo duhovno rast, dobroto, usmiljenje, odpuščanje in večno življenje. Zato se
prepustimo Božjemu Duhu, ki prihaja na pomoč naši slabotnosti.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
BINKOŠTNA Trnje

Trnje

8,30 Češčenje SRT – Šmarnice po maši
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
Juršče 12h +Tinca Žužek, Juršče 83, dar. Majda
Sv. Izidor, kmet
Sv. Zofija, mučenka

Ponedeljek

16.5. Palčje

Marija, Mati Cerkve

Torek

Zagorje 15h Binkoštne večernice, Šmarnice in blagoslov

17.5. Klenik

Sv.Andronik, Jez.učen.

Sreda

17,30 +Bogdan Pavlovič, Palčje 2, 30. dan - šmarnice

Zagorje 19h +Jože Čeligoj, Parje 16, obletna - šmarnice
20h +frančiška Smerdel, Klenik 44, 1. obletnica
– šmarnnice

18.5. Zagorje 19,30 +Ivan Frank, Drskovče 19, 30. dan - šmarnice

Sv.Janez I., papež.,m.

Četrtek

19.5. Juršče

18h +Cveta Pavlovič, Palčje 41a, dar. Juršče 15 - šmarn.

Zagorje 19,30 Šmarnice in molitvena ura za duhovne poklice
Petek
20.5. Zagorje 19,30 +i Kristan, Zagorje 31, obletna
Sv. Bernardin Sienski
+Ivan Čeligoj, dar. Zagorje 12 - šmarnice
Sobota
21.5. Zagorje 19h Spoved
Mehiški mučenci
19,30 Za žive in +e Trčkove, Vodice, obletna - šmarnice
Sv. Krispin, redovnik

NEDELJA

Trnje

SVETE TROJICE Trnje
- KVATRNA

8,30 spoved
9h SHOD: V č. Sveti Trojici za vse župljane - ofer
- blagoslov križa

22.5. Zagorje 11h V čast Sv. Trojici za vse župljane – molitve za rajne
Trnje
14,30 Šmarnice, molitve za rajne na pokopališču

Sv. Emil, mučenec

Zagorje 15,30 Šmarnice
- SHOD V ZAGORJU je danes ob 10,30, prihodnjo nedeljo ob 9h pa bo SHOD V
TRNJU, kjer bo med mašo ofer za cerkvene potrebe, približno 15 min po maši pa
BLAGOSLOV NOVEGA KRIŽA sredi vasi. Lepo povabljeni k sv. maši in blagoslovu križa.
- SV.MAŠA v Zagorju bo zato prihodnjo nedeljo, 22.5., pol ure pozneje – ob 11h!
- BINKOŠTNI PONEDELJEK – praznik Marije, Matere Cerkve je jutri. V Zagorju
je to verjetno obletnica posvetitve cerkve. Zato lepo vabljeni k sv. maši ob 19h.
- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek ob 20,30 v župnišču. Vsi člani lepo vabljeni!
- NEDELJA SVETE TROJICE je tudi KVATRNA NEDELJA. Zato bomo to nedeljo molili za naše rajne: v Zagorju po maši, v Trnju pa popoldne na pokopališču.
Šmarnice bodo ob 14,30 in nato molitve za rajne.
- MILOŠČINA kvatrne nedelje je za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Zaradi shoda bo v Trnju ta nabirka naslednjo nedeljo.
- NOVE »ZVONOVE« vam bodo delili ob izhodu. Poleg uvodnika g. dekana prinašajo še veliko obvestil za poletne mesece in razne dejavnosti, tudi program
obiska Fatimske Marije – romarice v naši dekaniji.
- SVETA VRATA v letu usmiljena: razlago, kaj pomenijo sveta vrata in k čemu
nas spodbujajo, si boste prebrali v zgibanki, ki vam jo bodo tudi delili pri izhodu.
Prav je, da si preberemo, da vemo, zakaj romamo v Svetem letu usmiljena k cerkvam, ki imajo taka vrata. V naši škofiji so to: stolnica v Kopru, romarska cerkev
na Sveti gori pri Gorici in Log pri Vipavi.

- OB 15-LETNICI SMRTI VINKA KOBALA bo v nedeljo, 29. maja 2016 ob 16. uri
v Vipavi na Škofijski gimnaziji spominsko srečanje. V Gibanju Pot lepo vabijo na
to srečanje vse, ki ohranjate spomin na g. Vinka.

SVETI DUH DELUJE V DUHOVNEM ČLOVEKU
Najbrž smo že slišali očitek, da smo »zakristijski kristjani«, to je, da vero živimo samo v cerkvi, ko pa pridemo iz nje, pozabimo nanjo. Dejansko doživljamo,
da v vsakdanjem življenju malokrat čutimo Božjo navzočnost. Kako bi bili srečni,
če bi sredi dela in skrbi, sredi vsakdanjega drvenja občutili blagodejnost Božje
bližine! Premalokrat smo veseli, da smo kristjani, občutimo pa žalost, ker vedno
ne živimo po evangeliju. Binkoštni praznik nas spominja, da je v našem življenju
navzoč Sveti Duh, ki je naš Svetovalec in Tolažnik ter naš Posvečevalec.
Človek, ki pusti, da ga Sveti Duh napolni, spominja druge na Boga. Postane nekakšna Božja beseda, ki jo ljudje lahko vidijo. Duhovni človek je zato tisti človek,
ki se prepusti delovanju Svetega Duha. Tako duhovno ni nasprotje snovnemu, kakor običajno menijo ljudje. Duhovna oseba nosi v sebi miselnost, ki je blizu Kristusu. »Sveti Duh … vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal«
(Jn 14,26). Duhovni človek v vsem, karkoli dela, razodeva Kristusa, ker ga Sveti
Duh spominja na Kristusa.
Danes je moderno govoriti o duhovnem, čeprav ni duhovno vse, kar se pod tem
predstavlja. Marsikdo trdi, da je duhoven in da ima posebne darove (bioenergijo,
nadnaravne sposobnosti …). Take in podobne trditve običajno nakazujejo, da ne
gre za duhovnost, ampak prej za ošabnost, kajti duhovni človek se ne bo hvalil, da
je duhoven. Če bo njegovo življenje razodevalo Kristusa in ljudi usmerjalo k Bogu, bodo drugi po tem spoznali, da je duhoven človek. Tak človek bo svoje sposobnosti in darove dal v službo drugih, skupnosti, Cerkve: »Vsakomur se daje
razodetje Duha v korist vseh« (1 Kor 12,7). Zato tisti, ki darove uporabljajo zase,
le za lastno korist in slavo ali celo prevaro, niso duhovni ljudje. Molimo zato dan
za dnem k Svetemu Duhu. Prosimo ga, naj deluje v nas, da nas bo spominjal na
Boga ter da bo tudi naše življenje druge spominjalo na Gospodovo dobroto.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Po binkoštih se v cerkvenem bogoslužju ponovno začenja čas, ki se v letnem krogu imenuje »čas med letom«. Vsakdan se vrne, tudi učenci in apostoli gredo zopet k svojemu delu. Ampak z njimi gre Sveti Duh. Ali
drugače rečeno: Božje prijateljstvo jih spremlja.
Sveti Duh je izraz tega Božjega prijateljstva z nami. In to ni prijateljstvo, ki bi bilo omejeno na »dobre čase« in velika cerkvena praznovanja, ampak je vez, ki nas nosi v našem vsakdanu. In to spreminja naš vsakdan, tudi mojega. Tudi če je delo na videz monotono, je smisel in motivacija vedno nova. To ni samo angažiranje »za«, ampak delo »z«. Sam Bog se je povezal z nami, saj Bog dela z nami. Ne odvzame nam dela –
tudi življenje z Bogom ni en sam praznik, vsaj dokler smo na Zemlji. Toda to je delo z Bogom. To je delovanje iz prijateljstva in ljubezni. To ni dolžnost, prisila – saj se v prijateljstvu in ljubezni prav nič naj ne bi dogajalo iz dolžnosti in prisile. To je samoumevno sodelovanje, s skupnim ciljem pred očmi …
Priznajmo, Bog je ob tem praviloma močnejši, gospodujoč. In to mora biti tako! Kakšen Bog pa bi bil, če
ne bi bil gospodujoč, močan? Bi verjeli v takšnega Boga?

Toda Bog je lahko včasih tudi šibek – takrat, ko ga
ljudje zlorabljajo, izkoriščajo, razvrednotijo. In takrat potrebuje Bog moje, naše prijateljstvo. Ne velja samo
»Bog z nami«, ampak tudi »mi z Bogom«. Bog potrebuje za ta svet naše roke, naše noge, naše srce in naš
razum – in mi potrebujemo Boga, da se lahko za ta
svet razdajamo.
Bog in jaz, Bog in mi – skupaj lahko naredimo veliko. In binkošti, praznik Božjega prijateljstva z nami, nas
vabi, da o tem ne samo razmišljamo, ampak to tudi živimo.

19. maj
PETER CELESTIN

Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

Tudi med nas prihajaš pri zaprtih vratih.
Preskušaš zapahe srca
in nam ponujaš svoj mir.
Pošiljaš Svetega Duha,
ohranjevalca življenja,
da izmiva naše grehe
in jih izbrisuje iz tvojega spomina.
Golob blagega miru
gnezdi pod našo streho.
Na ognjišču plapola ogenj
z večnim plamenom.
Blagoslavljaš naše binkošti,
čas, ko razumemo
tvojo Božjo in človeško besedo.
Zahvaljen za preobilne darove.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh
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Rodil se je leta 1215 v Abruciji (regija v
srednji Italiji) v revni družini. Pietro da Marrone (tako mu je bilo ime) si je izbral
puščavniško življenje v benediktinskem redu. Skupaj s sobrati, ki so se mu pridružili,
je na hribu Marrone ustanovil red puščavnikov sv. Damjana, kasneje imenovanih celestinci. Da bi se bolje posvetil molitvi in kontemplaciji, je vodstvo reda predal svojemu
namestniku. Leta 1294, ko mu je bilo skoraj
osemdeset let, je bil izbran za papeža. Pri
imenovanju je dobil ime Celestin V. Ko je
preteklo pet mesecev, se je papeštvu odrekel, ker ni mogel prenesti oblasti, ki jo je tedaj imel papež. Iz strahu, da ne bi prišlo do
razkola v cerkvi, ga je papež Bonifacij VIII.
zaprl v utrdbo Fumone vse do njegove smrti
leta 1296.

Tviti papeža Frančiška
Ne bojte se pristopiti k zakramentu spovedi. Tam boste srečali Jezusa, ki vam
odpušča.

SMEH JE POL ZDRAVJA
OBLETNICA MATURE – »No, kako
je bilo na obletnici mature?« vpraša
sosed Janeza. – »Prav tako kot lansko
leto: sami stari obrazi, toda veliko novih zob!«

