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KER SMO OPRAVIČENI IZ VERE, ŽIVIMO V MIRU Z BOGOM

Kdaj smo globoko pomirjeni in zadovoljni s svojim življenjem?
Ko se dokopljemo do velike vsote z zadetkom na lotu in si rečemo: "Zdaj pa uživaj duša moja, jej in pij, kajti preskrbljena si
za celo življenje!" Tako mislijo tisti, ki še niso zadeli na lotu.
Kdor je imel to srečo in sedaj uživa v brezskrbnem življenju pa
meni drugače: "Velika vsota ti prinese samo skrbi in nemir. Denar ti ne prinese nobenega miru!" Res je. Denar človeka poneumi, ker mu daje lažni občutek mogočnosti. Večina bogatašev
je nemirnih, ker jim še tako visoka vsota ne more zagotoviti
Jezus ji odgovori:
večnosti.
»Vsak, kdor pije od te vode,
Katera stvar nam daje pravi mir in zadovoljstvo? Apostol Pavel je pisal Rimljanom: "Ker smo opravičeni iz vere, živimo v mibo spet žejen;
kdor koli pa bo pil od vode, ru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se
nam je tudi po veri odprl dostop v to milost." Izpostavil je vero, ki
ki mu jo bom dal jaz,
odpira človeku neke nove, neslutene razsežnosti in možnosti.
ne bo nikdar žejen, marveč Brez vere je človek podoben prazni materiji brez vsebine, ker
bo voda, ki mu jo bom dal, nima pred seboj nobenih pravih ciljev, za katere je vredno kaj
v njem postala
žrtvovati. Kratkotrajni užitki ti ne dajo zadovoljstva, ki bi trajalo,
studenec vode,
ampak te samo zbegajo in sprožajo še večjo željo po užitkih.
Človek, ki živi iz dneva v dan, nima pred seboj pravih ciljev. Odtekoče v večno življenje.«
visen je od trenutnih užitkov, ki hitro pridejo in še hitreje izgineŽena mu reče:
jo. Nekoliko na boljšem je tisti, ki ima veliko denarja in zato lah»Gospod, daj mi te vode,
ko užitke vedno bolj stopnjuje. Na koncu pa je še vedno prazen,
da ne bom žejna
brez vsebine, brez smisla in tudi brez občutka, da ima življenje
in ne bom hodila
kakšno vrednost. Za takega užitkarja je vse od danes do jutri in
semkaj zajemat.«
se zato nič ne vznemirja. Dolgočasje ga počasi vsrkava vase,
dokler ga čisto ne pogoltne. Šele vera nas dvigne iz zaverova(Jn 4,13–15)
nosti vase in nam odpre cilje, ki so povezani z večnim življenjem in presegajo našo telesnost. Samo človek vere se globoko v sebi srečuje s svojo dušo in duhovno
razsežnostjo življenja. To sta doživljala Adam in Eva v raju, dokler se nista dala premotiti hudobnemu
duhu. Prehitro sta hotela preseči svojo naravo ustvarjenih bitij in biti popolna z lastno močjo. Doživela pa
sta globok poraz in spoznala, da človek ni bog. S svojo voljo in močjo ne moremo postati popolni. Pavel
je to dobro razumel, ko piše: "Ker smo opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom!"
Opravičenje ni sad človekovih naporov, pa čeprav se do onemoglosti trudi, da bi postal popoln. Nepopolno bitje ni sposobno postati popolno samo po sebi. Potreben je bil nekdo, ki je večji od nas, da nas je
odkupil, ponovno vzpostavil vez med nebom in zemljo ter nas s svojim posegom dvignil na drugo raven.
Moral je priti Jezus Kristus, naš odrešenik, po katerem se nam je po veri odprla pot v večno življenje. Ne
moremo se rešiti sami, ampak nas rešuje vera v njega, ki je zaradi nas šel na križ in tretji dan vstal od
mrtvih. Kdor veruje vanj, ima zagotovljen vstop v večno življenje.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
8,30 Križev pot
3. POSTNA
Trnje
9h Za vse +e Trnje 33, obletna
- PAPEŠKA
+Marija Vodopivec, Trnje 39, dar. Palčje 71
NEDELJA
19.3. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Jožef, Jez. rednik Juršče 12h +Jožefa in Alojz Žužek, Juršče 20, obletna

Zagorje 15h Križev pot
Ponedeljek

20.3.

Sv. Klavdija, mučenka

Torek

21.3.

Sv. Hugolin, eremit

Sreda

22.3.

Sv. Lea, spokornica

Četrtek

24.3.

Sv. Katarina Švedska

Sobota

18,30 +Matjaž, Janez in Agata Lipec, Palčje 36, obletna
+i Česnik, Palčje 36, obletna – Križev pot

Klenik

18,30 +Anton Smerdelj, Klenik 75, obletna – Križev pot

Zagorje

23.3. Juršče

Sv.Alfonz Turibij, škof

Petek

Palčje

25.3.

Gospodovo
oznanjenje

7h +Tomaž Štrancar, Zagorje 113, 1. Obletnica
16h V dober namen

Zagorje 17,30 Križev pot za duhovne poklice
Zagorje 17,30 +Stane Šabec, Zagorje 83, 30. dan – Križev pot
Trnje

17,30 +Franc Rebec, Trnje 73, obletna

Zagorje 17,30 +Marjo Česnik, Zagorje 104,dar.Mihaela, Podpeč

MENJAVA URE – POMIK KAZALCEV ZA ENO URO NAPREJ
Trnje
9h +Bernarda in Jože Abram, Trnje 100, obletna
4. POSTNA
+i Šenkinc, Trnje 33, obletna
SREDPOSTNA
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
NEDELJA
26.3. Palčje 12h +Jožef in Jožefa Nadoh, Palčje 44, obletna
Sv. Evgenija, mučenka Sv.Trojica 15h Križev pot na Sveto Trojico (ob dežju v Trnju)

Zagorje 15h Križev pot
- PAPEŠKA NEDELJA je danes, saj je v ponedeljek minilo štiri leta od izvolitve
sedanjega papeža Frančiška. V zahvalo Bogu zanj in njegovo vodstvo Petrove
barke bomo po obhajilu zapeli zahvalno pesem. Papež Frančišek se nam vedno
priporoča v molitev, ker ve, kakšno pomoč mu daje in kakšne sadove lahko prinaša njemu in nam.
- VEROUK je ta teden reden za vse skupine.
- TEDEN DRUŽINE, 19. – 25. 3. 2017: POGUMNO SRCE. Letos želimo ob prazniku zavetnika družin izpostaviti pomen mož, očetov in fantov. Danes, ob prazniku
sv. Jožefa (ki je sicer 3. postna nedelja) bo pri vseh mašah blagoslov vseh
moških. Možje, vabljeni, da prevzamete pobudo in v tem tednu vi poskrbite in
doma skupaj zmolite eno desetko rožnega venca ali običajno večerno molitev. V
petek, 24.3. ob 20h ste vsi možje povabljeni v Mežnarijo v Trnju in v soboto 25.
3. ob 20h pa v župnišče v Zagorju na skupno srečanje in k ogledu filma POGUMNI. Letošnji teden je lahko priložnost, da bi tudi v naši župniji začeli s srečanji za moške, kot jih ponekod že poznajo.
- PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA in MATERINSKI DAN je v soboto,
25.3. Vabim vse družine k sv.maši (glej zgoraj), saj se ta dan zaključuje tudi teden
družine. V Zagorju boste birmanci ta dan namesto v petek sodelovali pri sv.maši.

- MENJAVA URE na poletni čas je s prihodnje sobote na nedeljo: kazalce na uri
pomaknemo za eno uro naprej.
- KRIŽEV POT NA SV. TROJICO bo prihodnjo nedeljo ob 15h. Začne na običajnem mestu. V slučaju dežja bo križev pot v župnijski cerkvi.
- OB SMRTI +Vide Marinčič je darovala za mašo in misijone soseda Olga. Bog
povrni, pokojni pa naj dá uživati večno veselje v nebesih!

JEZUS – STUDENEC ŽIVE VODE ZA VSE
Vsakdo izmed nas je ob prebiranju
današnjega evangelijskega odlomka, ki
predstavlja srečanje med Jezusom in
Samarijanko, povabljen k meditaciji in k
vživljanju v položaj žene, ki v opoldanski vročini najde Jezusa utrujenega, sedečega ob vodnjaku. Od prvega presenečenja, da jo on, ki je Jud, prosi za vodo,
njeno začudenje raste ob Jezusovi napovedi „žive vode večnega življenja“ in ob
spoznanju, da je temu tujcu znano vse
njeno življenje in da je nastopil čas
čaščenja Boga v duhu in resnici.
Misel na žejo se pojavlja vzdolž vsega
Janezovega evangelija: od srečanja s
Samarijanko do velikega vabila, naj se
odžejamo pri Jezusu, izrečenega ob šotorskem prazniku, pa vse do Jezusove
žeje na križu, ko je dejal: „Žejen sem!“
(Jn 19,28). Jezusova žeja predstavlja
vrata, ki omogočijo vstop v Božjo skrivnost. Bog je trpel žejo, da bi nas odžejal,
podobno kot je postal ubog, da bi mi
obogateli (2 Kor 8,9). Boga žeja po naši
veri in po naši ljubezni. Kot dobri in

usmiljeni oče nam želi največje dobro, in
to je v bistvu on sam.
Samarijanka pa predstavlja človekovo
bivanjsko nezadovoljstvo osebe, ki ne
najde tega, kar išče. Imela je pet mož in
zdaj živi skupaj z enim, ki z njim ni poročena. Njeno prihajanje k vodnjaku, da
bi zajela vodo, in odhajanje domov, izraža ponavljajoči in skoraj malodušni
življenjski slog. Zanjo pa se je vse spremenilo tisti dan, ko se je pogovarjala z
Jezusom. Srečanje jo je tako pretreslo,
da je pustila vrč vode tam pri vodnjaku
in ljudem tekla v mesto povedat, naj pridejo pogledat človeka, ki ji je povedal
vse, kar je storila, in hkrati izrazila svojo
slutnjo, da je on Odrešenik.
Vsakomur izmed nas velja povabilo,
naj svoja srce odpre Bogu v zaupnem
poslušanju njegove Besede, da bi – podobno kot Samarijanka – srečali Jezusa
in v njem prepoznali resničnega Odrešenika ter o njem vsak dan znova pripovedovali ljudem.

Na današnjo tretjo postno nedeljo beremo
evangelij, ki je prežet z ljubeznijo in mirom.
On, ki je naš Odrešenik–Mesija in živa voda, se pogovarja in celo pije iz vrča Samarijanke. S tem nam želi pokazati, da smo prav
vsi njegovi ljubljeni otroci.
Zato, dragi bratje in sestre, Gospodov dan
naj ne bo le dan počitka, ampak tudi veselo
srečanje s Kristusom. Praznovanje nedelje

naj nas vedno bolj osvobaja, da ne bomo
sužnji dela. Tesneje naj nas povezuje z Bogom in ljudmi ter prinaša Božji blagoslov tudi na naše vsakdanje delo in skrbi.
Z velikim veseljem torej zajemajmo iz studenca žive vode, ki se nam še posebej vsako nedeljo odpira v polnosti, da bi nas napojil in prerodil za teden, ki je pred nami.

Po: s. B. Zelič, Radio Ognjišče, 2008

Po: Uvodi pri nedeljskih prazničnih sv. mašah – leto

20. marec
KLAVDIJA

Mnogi med nami danes godujejo, saj je
sv. Jožef pogost zavetnik na naših tleh.
Sv. Jožef, ki se ga danes še posebej
spominjamo, je bil od Boga izbrani rednik
učlovečenega Božjega sina in mož Kristusove matere device Marije. Bil je sicer tih in
ponižen mož, ki rad ostaja v senčnem
ozadju. Vendar ga je Božja previdnost postavila v družinsko bližino samega Kristusa
in njegove Matere in stoji zato v občestvu
svetnikov izredno visoko. Morda se tega
premalo zavedamo in tega velikega svetnika ne cenimo in častimo, kot bi to bilo potrebno.
Je pa današnja nedelja posebna priložnost,
da se mu priporočimo, da bi zmogli po njegovem zgledu sprejemati in vzgajati svoje
otroke ter (kakor on) v slehernem trenutku
sprejemati Božjo voljo.
Če bi bila edina molitev, ki bi jo izgovoril v
svojem življenju »zahvaljujem se ti«,
bi bilo to že dovolj.
(mojster Eckhart)

SMEH JE POL ZDRAVJA
Slonov rilec - Na nekem sprejemu je bilo
veliko ljudi. Župnik je po nesreči stopil na
plašč, ki ga je nosila neka dama in se ji je
vlekel po tleh. Obrila se je proti župniku, ga
grdo pogledala in rekla: »Vi ste pa nerodni
kot slon.«
»Oprostite gospa, najbrž sem res, vendar
rilec imate vi.«

Rimski svetniški koledar na dan 20.
marca našteva sedem mučenk, ki so dale življenje za Kristusa v mestu Amiso v
Mali Aziji za časa rimskega cesarja Maksimiljana, ki je vladal v letih 285–305 kot
socesar Dioklecijana. Pod njima je potekalo zadnje veliko preganjanje kristjanov. Med sedmimi mučenkami je bila tudi sv. Klavdija. Dekleta so prišla k visokemu cesarskemu uradniku v svojem
mestu in ga grajala zaradi njegove krutosti ter mu očitala, zakaj preganja nedolžne kristjane. Namestnik jih je nemudoma dal vreči v ječo, potem so jih prebičali in na različne načine mesarili,
končno pa jih vrgli v žarečo peč.

Tviti papeža Frančiška
Cerkev je bila ustanovljena
z enim samim namenom in
ciljem: da bi pričevala o Jezusu.
Tega nikar ne pozabimo.
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