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BOŽJI TEMPELJ JE SVET IN TO STE VI

Kako gleda sodobnik na svoje telo? Obožuje ga in v tem
predstavnice nežnega spola pretiravajo do skrajnosti. Hočejo
biti boginje, še več, vsaka smatra samo sebe za edino vredno,
da to postane. Takšno je pač prepričanje bojevitih feministk, ki
so skrajno egoistične in ne prenesejo nobene tekmice. Nimam
nič proti, da se cenimo in storimo vse, da bi se dobro počutili v
svojem telesu. Hkrati pa moramo sprejeti dejstvo, da je po prvem grehu z našim telesom nekaj narobe. Ob izgonu iz raja je
Bog rekel Evi: "Zares, mnogo boš trpela v svoji nosečnosti in v
Jaz pa vam pravim:
bolečinah boš rojevala otroke. Po možu boš hrepenela, on pa
Ljubite svoje sovražnike bo gospodoval nad teboj." Adamu pa je dejal: "V potu svojega
in molite za tiste,
obraza boš jedel kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, kajti iz nje
ki vas preganjajo.
si bil vzet. Zares, prah si in v prah se povrneš." Človek ni več
Če namreč ljubite tiste,
tak, kot je bil v Božjih zamislih, zato je usmiljeni Bog že ob prki vas ljubijo,
vem grehu sklenil, da bo prvotni red na novo vzpostavil z novim
kakšno zasluženje imate? človekom, ki bo s svojo smrtjo na križu odkupil nepopolnega
človeka in mu vrnil njegovo pravo dostojanstvo. Vse to je res in
Ali ne delajo tega
o tem nam govori naša krščanska vera, vendar eno je idealna
tudi cestninarji?
podoba o človeku, čisto nekaj drugega pa naš vsakdan, ko je
In če pozdravljate
naša krhka narava preveč dovzetna za skušnjave kralja teme.
le svoje brate,
Apostol Pavel je zato skušal Korinčane, ki so bili preveč zaljubkaj delate posebnega?
ljeni v svoja telesa, postaviti na realna tla. Takole jim je pisal:
Ali ne delajo tega
"Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v
tudi pogani?
vas? Če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji
Bodite torej popolni,
tempelj je namreč svet in to ste vi." Ta proces se je začel uresničevati z nastopom našega odrešenika Jezusa Kristusa. Ta
kakor je popoln
dogodek je namreč prinesel veliko spremembo: nismo več izvaš nebeški Oče.
gubljeni otroci, ker nas je nebeški Oče posinovil in sprejel za
(Mt 5,44.46–48)
svoje ljubljene otroke. Z Jezusovo daritvijo na križu smo spet
postali novi rod, ustvarjen po Božji podobi in sličnosti.
"Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas?" nas apostol Pavel sprašuje.
Večina res ne čuti, da bi bila njihova telesa Božji tempelj, ker se preveč ukvarjajo z njegovo zunanjostjo. Zunanji videz je samo lupina, ki varuje dragoceni sadež. Zato lepa zunanjost še nič ne pove
o sadežu. V naravi celo doživljamo, da so nekateri sadeži na zunaj zelo grobi, kot je na primer bodeči ovoj kostanja. In prav ta grobost je potrebna, da lahko dragoceni kostanj dozori. Kaj nas bolj
prevzame: mehkoba obraza otroka, ali bolj grobe poteze odraslega človeka, ki je kljub številnim življenjskim preizkušnjam še vedno optimist? Res je naše telo Božji tempelj, ker nam je za zgled Jezus
Kristus: na križu, ko je bil popolnoma prepuščen ljudem, je zmagal in nas spravil z Bogom.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
7. NEDELJA Trnje
Trnje
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

Zagorje 15h Krst Nika
Ponedeljek

20.2. Palčje

15h +Cvetka Pavlovič, Palčje 41/a, obletna

Bl.Jacinta in Fračišek

Torek

21.2. Klenik

16h Po namenu darovalcev

Sv.Peter Damiani, škof

Sreda

22.2. Zagorje

Sedež apostola Petra

Četrtek

23.2. Juršče

6,30 +i Koren, Zagorje 107, obletna
16h +Ivana, Marija in Franc Zadel, Juršče 26, obletna

Sv.Polikarp, škof, muč

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
24.2. Zagorje 17,30 +Jenko in Sitinger, dar. Petelinje
Sv. Matija, apostol
+Alojz Penko, Parje 3, obletna
Sobota
25.2. Zagorje 17h Spoved
Sv. Valburga, opatinja
17,30 +Matija Čopič, Drskovče 10, 30. dan
8,30 Češčenje SRT
8. NEDELJA Trnje
9h +Milan Žigman, Trnje 44, 1.obletnica
MED LETOM Trnje
26.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Aleksander, škof Palčje
12h +Anton in Marija Grlj, Palčje 55, obletna
- BIRMANCI, vzemite prijavnico za duhovni vikend. Na njej so vsa navodila, ki se
nanašajo na prihod in odhod, bivanje, kaj s seboj vzeti in kaj ne…
- SESTANEK ZA ŽGS – Zagorje bo jutri ob 19,30 v župnišču. Vabljeni vsi člani!
- SESTANEK ZA ŽGS – Trnje pa bo v četrtek ob 19,30 v mežnariji. Vabljeni!
- ZAHVALA vsem zakonskim parom in ostalim, ki ste se udeležili sv. maše na
Valentinovo in lepo napolnili cerkev sv. Lenarta v Kleniku ter se še nekoliko družili
v Mežnariji v Trnju. Bog povrni tudi tistim, ki ste pripravile prigrizek in pijačo!
- NOVE »ZVONOVE« vam bodo delili ob izhodu. Vzemite jih tudi za sosede.
- NOV KATEHUMENAT začne v soboto 4.3. ob19h v župnišču v Postojni in bo
trajal do velike noči 2018. Obvestite tiste odrasle, ki se želijo pripraviti na prejem
zakramentov svetega krsta, obhajila in birme, da se prijavijo g. dekanu Ervinu
Mozetiču na tel.: 041/724 884. Seveda so lepo povabljeni k tej pripravi tudi tisti
odrasli, ki še niso prejeli sv. obhajila in/ali birme.
- 70-LETNICO ŽIVLJENJA obhaja v sredo, 22.2. g. škof dr.JURIJ BIZJAK. Molimo zanj, naj mu Gospod nakloni zdravja, moči in milosti, da bi ladjo naše škofije
še naprej modro in pogumno krmaril po razburkanem morju sedanjega časa proti
obalam večnosti. Bog ga živi še mnogo let!
- PREBERI spodbudni sestavek »Drugačna ljubezen« na naslednji strani!

Imej potrpljenje v vseh stvareh,
predvsem pa s samim seboj.

Kdor ni skušan, ni preizkušen;
kdor ni preizkušen, ne napreduje.

(sv. Frančišek Saleški)

(sv. Avguštin)

DRUGAČNA LJUBEZEN
Ljubezen do sovražnikov je znamenje,
da si o Bogu nekaj doumel in da mu pripadaš. Nedvomno to presega človeške
moči. Tu se razodevata Božja ljubezen in
ravnanje. Nebeški Oče namreč »veleva
svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi
in dobrimi ter pošilja dež pravičnim in
krivičnim.« Takšen je Bog. Ljubi brezpogojno in brez razlike.
Ko govorimo o Jezusovi zahtevi ljubiti
celo sovražnike, smo pri jedru njegovega
govora na gori. To je gotovo najbolj korenita, naravnost nezaslišana zahteva.
Upira se naši človeški pameti. Nasprotuje
človeškim nagnjenjem in tudi celotni
zgodovini človeštva. Mnogi bi radi to zahtevo omilili in zgladili njeno neizprosno
ostrino. Pravijo, da je dovolj, če ne sovražiš, ali pa, da je ta zapoved samo za popolne kristjane.
Toda zapovedi te vseobsežne ljubezni

ni mogoče prikrojiti, niti se ji izmakniti.
V njej se najjasneje pokaže, da evangelij
ni zgolj človeško priporočilo, ampak je
Božja zamisel. Ta visoka zahteva je kakor
Božji podpis v Svetem pismu, dokaz njegovega avtorstva. Še več, ljubezen do sovražnikov je drugo ime za Boga.
Ljubiti tiste, ki nas ljubijo, pozdravljati
tiste, ki nas pozdravljajo – za to ni potrebno imeti nobene vere. Za to ne potrebuješ Boga. To zmore vsak. To je pač
človeško. Evangelijske zahteve pa vse to
ravno presegajo. »Evangelij, ki sem vam
ga oznanil, ni človeški,« je zapisal apostol Pavel. Je nadčloveški. Človeka dviga
iz njegove majhnosti, omejenosti, zagledanosti vase k junaškim dejanjem ljubezni in plemenitosti. Ob tem zaslutimo, kaj
je Božje kraljestvo, o katerem Jezus neprestano govori.
Po:Ozare – TV Slovenija, 1996

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj meni Jezus o nenasilju?

Delo je naloga, ki jo je Bog naložil človeku. S skupnimi napori moramo ohranjati
in nadaljevati njegovo delo stvarjenja:
»Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in
varoval« (1 Mz 2,15). Delo je za večino
ljudi eksistenčna osnova. Brezposelnost
Petra, ki je hotel Jezusa braniti s silo, je le-ta je hudo zlo, ki ga moramo odločno zatrezavrnil: »Spravi meč v nožnico!« (Jn 18,11) ti.
Nenasilno delovanje ima pri Jezusu visoko vrednost; Jezus zahteva od svojih
učencev: »Ne upirajte se hudobnežu,
ampak če te kdo udari po desnem licu,
mu nastavi še levo« (Mt 5,39). (KKC 2311)

Jezus ni klical k orožju. Molčal je pred Pilatom. Njegova pot je ostati na strani žrtve, iti
na križ, svet odrešiti z ljubeznijo in blagrovati miroljubnost. Zato Cerkev ceni ljudi, ki iz
razloga vesti zavrnejo služenje vojske ter se
raje posvetijo družbenemu delu.

Medtem ko danes mnogi ljudje, ki bi želeli
delati, ne najdejo delovnega mesta, obstajajo
»prezaposleneži«, ki zaradi premnogih poslov sploh nimajo časa za Boga in soljudi. In
medtem ko mnogi ljudje s svojim zaslužkom
komaj preživljajo sebe in svojo družino, zaslužijo drugi toliko, da lahko živijo svoje življenje v nepredstavljivem razkošju. Delo ni
Kaj govori katoliški socialni nauk o de- samo sebi namen, temveč naj bi služilo udejanjanju človeka vredne družbe. Zato se katolu in brezposelnosti?

* * *

liški socialni nauk zavzema za takšno gospodarsko ureditev, v kateri bi vsi ljudje aktivno
sodelovali ter bili deležni z delom pridobljene
blaginje. Zavzema se tudi za pravično plačilo,
ki naj bi vsem omogočalo človeka vredno eksistenco, bogate pa poziva h kreposti zmernosti
in solidarni delitvi.

22. februar
MARJETA KORTONSKA

Nasilje je najslabši odgovor na težke probleme našega časa.
Mediji dnevno poročajo o nasilju.
Zgroženi beremo o nepredstavljivih
zločinih, gledamo slike neskončne revščine.
Nasilja ne moremo premagovati z nasiljem. To zmore le ljubezen.
Povsod išče dobro in nikoli ne obupa.
Ne uživa v senzacijah zla, ampak se
veseli vsega dobrega, ki se kljub vsemu dogaja.
Blagor tistim, ki ne širijo nasilja.
Blagor nenasilnim, ki ne stremijo po
moči: ki se postavljajo na stran šibkih,
in tistih, ki so žrtve drugih ljudi; ki pogumno nastopijo proti zlorabi moči;
ki spiralo nasilja zasučejo v spiralo prijateljstva in ljubezni.
Za nasilje se moraš naučiti sovražiti.
Za nenasilje se moraš naučiti ljubiti.

Življenje sv. Marjete nam je znano, ker je
o njem pisal njen spovednik Džunto Bavanjati. Rodila se je v Lavianu blizu Salerna leta 1247. Svetnica je svojo mladost preživljala precej lahkoživo, po nekem žalostnem
dogodku pa se je spreobrnila in stopila v
samostan sester frančiškanskega tretjega
reda. Po treh letih hude spokornosti je bila
Marjeta sprejeta v samostan v Kortoni, kjer
je začela novo življenje. Ustanovila je zatočišče za revne, prav tako tudi kongregacijo
revnih sester. Papež je potrdil ustanovitev
reda. Vedno znova je bila deležna mističnih
milosti. Marjeta je umrla v petdesetem letu
življenja leta 1297. Leta 1728 jo je papež
Benedikt XIII. razglasil za svetnico.
P. Bosmans, Vitamini za srce

SMEH JE POL ZDRAVJA
Tviti papeža Frančiška
Biti svetnik ni privilegij
redkih izbrancev, pač pa
poklicanost vsakega od nas.

»Mislim, da gre za kuharsko knjigo.«
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