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Trnja in Zagorja
4. vel. - nedelja Dobrega pastirja

17.4.2016

Leto XV., 15 (775)

BOG BO OBRISAL VSE SOLZE Z NJIHOVIH OČI
Zgodba o dobrem pastirju nam vedno seže v srce, pa
čeprav je mlademu rodu ta primera tuja, ker nimajo izkušnje pastirja in mestna mladina lahko ovce sreča le v
zoološkem parku. Otrok tudi nima več prave izkušnje o
zavarovanosti in zaupanju, ker se od staršev, ki so v
službah in jih vidi, preden gre spat, ne more naučiti
osnovnih drž za zdravo in varno življenje. Otroku je bolj
blizu izkušnja, o kateri govori to nedeljo apostol Janez v
svojem Razodetju: "Jaz Janez sem videl veliko množico,
Moje ovce
ki je nihče ni mogel prešteti ... Stali so pred prestolom in
poslušajo moj glas
pred Jagnjetom ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so
in jaz jih poznam
držali palmove veje." Gre za izkušnjo, ko je otrok po nein hodijo za menoj.
dolžnem obtožen, pretepen, ko izgublja samospoštovaIn jaz jim dam
nje in se ne zmore ubraniti pred nasiljem. Izkušnjo nevečno življenje:
pravičnosti in trpljenja nedolžnih, otrok hitro dobi in mu
in nikoli se ne bodo
pogubile in nihče jih ne bo ostane v njegovi podzavesti kot negativni, boleč spomin
na njegovo otroštvo, včasih tudi kot mora, ki ga tlači vse
iztrgal iz moje roke.
življenje. Tudi apostola Janeza je to videnje prizadelo, a
(Jn 10,27–28)
je doživel tudi katarzo, ali preobrat: "Jagnje, ki sedi na
sredi prestola, jih bo paslo in jih vodilo k izvirom živih voda; in Bog bo obrisal vse solze z
njihovih oči."
Trpljenje nedolžnih je krivica. Nihče noče biti garjava ovca in večina tudi ni pripravljen
zaradi svojega prepričanja iti v smrt. Zakaj? Ker je zemeljsko življenje preveč lepo, pa čeprav imaš komaj za preživetje. Kakšna so nebesa, ali sploh so, pa je za večino informacija,
s katero si ne znajo pomagati. Kar ne vidi ali ne otipa, za sodobnika ne obstaja. In vendar
je naš razvoj odvisen od žrtev nedolžnih, ki so kot spravna daritev za grehe in stranpoti
mnogih. Za zgled nam je Jezus, ki je sprejel smrt na križu zaradi človeštva, da bi nas s tem
odkupil in nam pripravil prostor pri sebi v nebesih.
Če od nas Bog ne zahteva popolne žrtve, smo lahko vsaj med tistimi, ki ga častijo in se
mu zahvaljujejo, da je sprejel vlogo odrešenika in prenovitelja človeštva. Molitve in zahvale
so hkrati prošnje, da človeštvo ne bi zavrglo svojega odrešenika in skrenilo s prave poti.
Težko je sicer priznati, da potrebujemo odrešenika, a naša ponižnost bo vedno poplačana.
Zato: "Hvala ti, Jezus, da nas vodiš k izvirom živih voda, kjer se lahko odžejamo za večno
življenje."
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
4. VELIKONOČNA Palčje
NEDELJA DOBREGA Trnje
Trnje
PASTIRJA
Sv.Robert, opat 17.4.
Sklep tedna za
duhovne poklice

Ponedeljek

7,30 +Marija in Albin Sedmak, Palčje 19, obletna
8,30 Molitvena ura za duhovne poklice
9h +Bernarda in Jože Abram, Trnje 100, obletna
+i Fatur, Drskovče 4, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 14,30 Molitvena ura za duhovne poklice

18.4. Palčje

19h V dober namen

19.4. Klenik

19h +Franc Žele in Mara Kapelj, Klenik 25, obletna

Sv. Evzebij, škof

Torek

Sv. Leon IX. Papež

Sreda

20.4. Zagorje

Sv. Teotim, misijonar

7h +Tomaž Štrancar, Zagorje 113, 30.dan

Četrtek

21.4. Juršče

Petek

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
22.4. Zagorje 19h +Mirko Boštjančič in Viktor Barba, Zagorje 16, obl.

17,30 +Milan Uhelj, Juršče 33/a

Sv.Anzelm, škof, c.uč.
Sv. Hugo, škof

Sobota

23.4.

Sv. Jurij, muč enec

16,30 Spoved
Zagorje 17h +Jožefa Želje, Zagorje 17, obletna
+i Bergoč, Zagorje 4, obletna

8,30 Češčenje SRT
5. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h +Justa Margon, Trnje 62, obletna
NEDELJA
24.4. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Fidelis, duh.,mučen. Juršče 12h SHOD: V čast sv. Juriju za sosesko Juršče - ofer
- DANAŠNJA MILOŠČINA je za solidarnostni sklad. V imenu prejemnikov: Bog
povrni za vaš dar!
- SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo - po dogovoru s starši - v torek, 19.4.2016 ob 17h v Mežnariji. Vsi starši ste lepo vabljeni!
- K MOLITVI ZA DUHOVNE POKLICE ste danes povabljeni ali 0b14,30 v Zagorje ali ob 18h v Postojno, kjer bo molitvena ura za vso dekanijo.
- TEST pišejo otroci 5.in 6.razreda v Zagorju.
- DOBRODELNA NABIRKA ZA UKRAJINO: papež Frančišek vabi, naj se po
vseh cerkvah v Evropi, v nedeljo, 24.4.2016 izvede nabirka za pomoči potrebne v
Ukrajini. – Papež pravi, da želimo s tem dejanjem polega dejavne ljubezni, ki lajša
materialno trpljenje, izraziti bližino in solidarnost z vsem trpečimi v Ukrajini. - Papežev poziv za Ukrajino prihaja v času, ko so razmere še vedno dramatične. Pomoč potrebuje preko 800.000 ljudi, ki so pod nadzorom ukrajinske vlade in vsaj
2.700.000 ljudi na območjih, ki niso pod nadzorom ukrajinske vlade.
- SHOD NA JURŠČAH bo prihodnjo nedeljo. Kot običajno je na ta dan ofer za
domačo cerkev. – Nabirka za Ukrajino bo na Jurščah namesto 24.4. na Binkošti,
15.5.

Duše ne nasiti in zadovolji veliko znanja, ampak notranje zrenje in okušanje stvari.
(Ignacij Lojolski)

V prostranstvu zelenih Alp, med visokimi skalami in globokimi prepadi stoji
pastir sredi svoje črede ter jo varuje.
Ovce se brezskrbno pasejo okoli njega.
Grabežljivi volkovi prežijo z vseh strani,
da bi čredo razpršili in ovce raztrgali. A
dobri pastir bdi in pridne ovčice slišijo
njegov glas in mu sledijo. Kako nebeško
lepa slika.
Jezus je Dobri pastir, mi smo ovce njegove paše. Kupil nas je s svojo krvjo. In ko je šel od tod k Očetu, je na svoje mesto
postavil duhovne pastirje, ki v njegovem imenu pasejo njegovo čredo. Srečne tiste
ovce, ki imajo dobrega pastirja, ki jih pase po Jezusovem vzoru, ki poslušajo glas
svojega pastirja in mu sledijo. O, da bi bil jaz kot Jezusov namestnik dober pastir!
Da bi bili vi dobre ovčice, ki sledijo glasu svojega pastirja! Toda prišel je čas, ko
ovce glasu svojega pastirja nočemo slišati, mu vsestransko slediti. Poslušamo tuje
ljudi, ki jih ne poznamo. Čreda se razkropi, odtuji svojemu pastirju, volkovi pridejo
in raztrgajo ovce. To je nesreča našega pogubnega časa. Hvala Bogu, pri nas še ni
tako daleč, a tudi ni tako daleč, da ne bi prišlo do tega.
Jezus, Dobri pastir, ostani pri nas!
Po: A. M. Slomšek, Prazniki – Od pepelnice do zahvalne nedelje

PODOBA DOBREGA PASTIRJA

»Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih
poznam in hodijo za menoj« (Jn 10,27).
Dobri pastir pozna vsakega po imenu in
mu je vsakdo dragocen. To ravnanje je v
nasprotju z vsemi tistimi voditelji, katerim
s(m)o ljudje le številke, ne pa človeške
osebe, ki bi jih poznali in klicali po imenu.
Dobri pastir ima z vsakim osebni odnos.
Ker ljudje čutijo na sebi njegovo ljubezen in
vedo, da so pastirju dragoceni, poslušajo
njegov glas. Božje zapovedi bo zato lahko
izpolnjeval tisti, ki ima s Kristusom oseben
odnos in je izkusil njegovo ljubezen. Za
drugega bodo Božje zapovedi odvečne in
težke ter bo gledal, kako bi se jim izognil
ali pa jih razglasil za neživljenjske in zastarele.
Zanimivo je, da je režiser Mel Gibson v
filmu Kristusovo trpljenje Jezusove besede, ko se razodene kot Dobri pastir, teološko pravilno in filmsko mojstrsko uvrstil v

»flešbek« tik pred prizorom križanja. Kristus pove, da je Dobri pastir, ki da svoje
življenje za svoje ovce. Tako jim bo zaslužil večno življenje: »Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče
jih ne bo iztrgal iz moje roke.« Kdor posluša glas Kristusa, bo prejel večno življenje
in bo občutil varnost njegove roke. Roka v
svetopisemski govorici pomeni moč in
oblast. Kristusova roka pa je vsemogočna,
ker je roka, ki je bila pribita na križ, ki je bila ranjena in je s svojo ranjeno ljubeznijo
prinesla ljudem odrešenje.
Naj Jezusovo zagotovilo o njegovi navzočnosti spodbuja tudi nas v prizadevanju,
da bi poslušali njegove besede in se ravnali po njegovem glasu. Naj nam tudi pomaga prositi, da nam ne bo nikoli zmanjkalo takih duhovnikov, ki bodo podoba Dobrega pastirja.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

21. april
ANZELM

Imenuješ nas svoje ovce,
obljubljaš nam večno življenje
in nas izročaš v Očetove roke.
Poznamo tvoj glas.
To je glas Dobrega pastirja.
Iščeš nas, kadar se oddaljimo,
kadar zapustimo uhojena pota
in sledi tvojih stopinj.
Poznamo tvoj glas.
Tvoje ovce smo in ti si Jagnje Božje.
V tebi smo eno,
izgubljeni in spet najdeni bratje,
združeni s teboj in Očetom.
Ujeti smo v prostost svobode,
zahvaljen za trdne vezi tvoje ljubezni.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SMEH JE POL ZDRAVJA

SANJE - Papež Janez XXIII. je zelo veliko
govoril v spanju. Sanje so se nanašale na
težave, s katerimi se je srečeval preko
dneva. Neke noči so ga spet slišali govoriti:
»Tega pa res ne vem. Vprašati moram papeža!«
KLOFUTA – »Ali priznate, da ste svojemu
tožniku prisolili klofuto?« vpraša sodnik obtoženca. – »Ne!« zasika obtoženec. – »Laže, gospod sodnik,« se upira tožnik. – »Zapri gobec, če ne, boš dobil še eno!«

Rodil se je v Aosti leta 1033 v bogati plemiški družini. Odločil se je za redovniško
življenje, čeprav sta se njegova starša upirala tej odločitvi. Postal je opat samostana v
Becu v Normandiji. V tem času so nastala tri
njegova znana dela: Monologion, Proslogion in Dialoghi. Prepotoval je Normandijo
in Anglijo ter obiskal kralja Viljema II. (10871100). Kralj ga je ob obisku postavil za
nadškofa v Canterburyju. Kot teolog in
filozof je bil zelo znan. Še danes so cenjena
njegova filozofska dela, posebej tista, ki zadevajo obstoj Boga. Tako kot sv. Avguštin
se je moral tudi on spoprijeti z odnosom
vere in razuma, s čimer se je pozabaval v
svojih delih. Umrl je v Canterburyju leta
1109.

Tviti papeža Frančiška
Vsi, ki smo krščeni, smo Jezusovi učenci in
misijonarji. Poklicani smo,
da postanemo živi evangelij
v svetu.
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