Župnijska Oznanila

Trnja in Zagorja
6. postna - Cvetna nedelja in VELIKA NOČ,
20. in 27.3.2016

Leto XV., 12 (772)

POSTAL JE POKOREN VSE DO SMRTI NA KRIŽU

Pokornost, ubogljivost, poslušnost - besede, ki imajo marsikaj
skupnega, a jih sodobnik hoče črtati iz svojega besednjaka. Kdor
postavi sebe za središče dogajanja, se noče nikomur pokoravati,
ravno nasprotno, hoče imeti druge pod seboj. Zato smo priča tudi
drugemu ekstremu: recesija in strah, da bom zaradi odpuščanja
delavcev tudi sam na spisku, me sili v klečeplazenje in slepo izpolnjevanje šefovih navodil, zato sem iz dneva v dan vedno bolj
brez prave hrbtenice, brez svojega mnenja, ovca, ki slepo hodi za
čredo. Ne eno ne drugo ni dobro, a zaradi tega ubogljivosti in poslušnosti ne smemo potisniti na stranski tir. Apostol Pavel nam v Ko pa je šel dalje,so na pot
pismu Filipljanom daje za zgled našega odrešenika: "Čeprav je bil
razgrinjali svoje plašče.
Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom
In ko se je že bližal
... sam sebe je ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti,
pobočju
Oljske gore,
smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil
je začela vsa množica
ime, ki je nad vsakim imenom."
Na cvetno nedeljo vedno na novo podoživljamo Jezusovo učencev z močnim glasom
zgodbo: njegov slovesen vhod v Jeruzalem, ko so poklekovali
veselo hvaliti Boga
pred njim in ga častili, a čez nekaj dni so isti ljudje kričali: "Križaj
za vsa čudovita dela,
ga!" Zakaj takšno nepredvidljivo razpoloženje? Katera razpoložeki so jih videli. Klicali so:
nja silijo posameznika v tako ekstremne odločitve? V ozadju je go»Blagoslovljen kralj,
tovo premajhna odločnost, da bi bil to, kar si, da bi stal za svojimi
ki prihaja v Gospodovem
dejanji. Če nimaš lastne hrbtenice, se boš vedno obračal po vetru:
imenu; mir v nebesih
"Kaj je v danem trenutku najboljša varianta oziroma? Kaj moram
narediti, da se mi ne bo treba izpostaviti in povedati svoje mnein slava na višavah!«
nje." In kaj pridobiš s takšnim skrivanjem in neodločnostjo? Nič.
(Lk 19,36–38)
Vedno bolj izgubljaš svojo verodostojnost in na koncu več ne veš,
kdo si in kaj bi rad postal.
Apostol Pavel nam daje za zgled popolnega človeka, Jezusa Kristusa, ki je bil Bog, a je prevzel podobo hlapca, sam sebe je ponižal, postal pokoren vse do smrti na križu. Ali ni takšna podoba poniževalna
za sodobnika? Danes nekaj pomeni tisti, ki se znajde, ki zna izkoristiti svoj položaj in ga prav malo briga,
če bo za njegovo nepravično bogatenje zvedel ves svet. Papir vse prenese, denar pa je še vedno najučinkovitejše sredstvo za vzpenjanje na socialni lestvici. Kakšne moralne vrednote neki; vsaka vlada jih
lahko prikroji sebi v prid. Zakaj bi bili bolj papeški od papeža?
Kakšne so posledice takšnega razmišljanja? Bog ni več Bog in tudi človek ni več človek. Oba pristaneta v zabojniku za smeti. In tudi tisti, ki so tak proces propadanja družbe sprožili, končajo na smeteh.
Jezus je vnaprej videl, kaj se bo zgodilo z njim in z vsemi, ki mu bodo sledili, zato se je odločil za drugačno pot: sprejel je vlogo hlapca in dokazal, da prava pokorščina ni slaba, ravno nasprotno, prinese
prave rezultate. Smrt nima zadnje besede, ampak Bog. Zato je Pavel zaključil svoje razmišljanje o trpečem služabniku z mislijo, ki je polna upanja: "Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je
nad vsakim imenom!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
8,30 Križev pot in Spovedovanje (domači)
6. POSTNA
Trnje
9h +Frančiška Žele, Trnje 4, obletna
- CVETNA
+Zorka Žele, Trnje 4, obletna
NEDELJA
20.3. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Klavdija, mučenka Juršče 12h +Jožefa in Alojz Žužek, Juršče 20, obletna
Trnje
14h VELIKONOČNA SPOVED

Zagorje 15h Križev pot
Ponedeljek

21.3. Palčje

18h V dober namen – Križev pot

Sv. Serapion., škof,m.

Torek

22.3. Klenik

17,30 +Anton Kapelj, Klenik 23, dar. Kl. 47 – Križev pot

Sv. Lea, spokornica

Sreda

23.3. Juršče

Sv.Alfonz Turibij, škof

VEL.ČETRTEK 24.3. Trnje
Sv.Katarina Švedska

17,30 Obredi velikega petka

Zagorje 19h Obredi velikega petka

VEL.SOBOTA 26.3. Trnje
Sv.Evgenija, mučenka

17,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Zagorje 19h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

VEL.PETEK 25.3. Trnje
Sv. Rebeka, sp. Žena

16h V dober namen – Križev pot

Zagorje 18h Križev pot (in obhajilo)

19h VELIKONOČNA VIGILIJA: +Anton Smrdelj, Klenik 75, obletna

Zagorje 19h VELIKONOČNA VIGILIJA: +i Lenarčič, Parje 16, obletna

Prehod na poletni čas – kazalce pomaknemo za eno uro naprej!
Trnje
7h VSTAJENJE - V čast. Vstalemu za župljane - ofer
NEDELJA

VELIKA NOČ
27.3.

Zagorje 9,30 V čast VSTALEMU za vse župljane - ofer
Trnje

11h +Marija in Franc Margon, Trnje 14, obletna - ofer

Sv.Peregrin, redovnik Zagorje 15h Pete litanije MB z velikonočnimi odpevi, blagoslov
Velikonočni
Trnje
Ponedeljek 28.3. Zagorje
Sv.Milada Praška,dev. Palčje

Torek
Sreda
Četrtek

12h +Ivan in Milka Šestan, Palčje 47, obletna
19h V čast Sv.Trojici v zahvalo in priprošnjo, Klenik 57

29.3. Klenik
30.3. Zagorje 18h V dober namen
31.3. Juršče 17,30 V dober namen

Sv.Bdenjamin, diakon

1. Petek

9h +Pavla Penko, Trnje 4, obletna

10,30 +Tone in Marija Vadnjal, Zagorje 124
+g.Janez Štavar, Zagorje 106, obletna (g.Rudi)

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice

1.4. Klenik

17,30 +Franc Šajn, Mereče, obletna

Sv. Tomaž Tolentinski

Zagorje 19h +Ivan Čeligoj in sestra Marija in +i starši, Zag.23

1. Sobota

Trnje

2.4.

17,30 Pobožnost petih prvih sobot na fatimski način

Sv.Frančišek Paolski

Zagorje 18,30 Pobožnost petih prvih sobot na fatimski način
19h +i Fatur, Zagorje 66, obletna

2. VELIKONOČNA
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
Sv. Rihard, škof 3.4.

Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h +Stane in Marija Ule, Pivka, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h +Marija in Anton Česnik, Palčje 71, obletna

- VELIKI TEDEN je vrhunec bogoslužnega leta. Zato ste prav vsi vabljeni, da se vse
štiri dni udeležujete tega bogatega bogoslužja in pri njem sodelujete. Obredi velikega
tedna začnejo na Vel. četrtek in petek, v Trnju ob17,30, v Zagorju ob 19h. Na Vel. soboto - na vigilijo, ki najslovesnejša v vsem letu, bo na obeh krajih ob 19h. V Trnju bo
vodil g. Bogdan Saksida iz Ilirske Bistrice.

- VELIKONOČNA SPOVED je danes ob 14h v Trnju. Jutri v Trnju za 3.razred ob
16h (naj pride eden od staršev zraven!), za 7.- 9.razred ob 16,30; v torek ob 16h
za 4.- 6.razred. V sredo ob 15,30 na Jurščah in ob 17,30 v Zagorju – naj pridejo
tudi otroci, ki še niso opravili velikonočne spovedi !!! V četrtek v Trnju pol ure pred
mašo za tiste, ki niste mogli prej.
- OBHAJILO BOLNIKOV IN OSTARELIH bo v sredo dopoldne. Sporočite koga
naj pridem obhajat!
- PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV bo med sv.mašo na Veliki četrtek. Priporočili se bodo vsej župniji za molitev. – Ta večer prinesemo sadove svojih postnih premagovanj za ljudi v stiski. Otroci darujete v kuverti za botrstvo.
- ČEŠČENJE JEZUSA na Veliki četrtek na Oljski gori in na Veliki petek v Božjem
grobu bo po obredih. Lepo vabljeni, da ostanete vsaj eno uro pri molitvi. Na Veliki
petek od 9h do 12h je češčenje SRT v Zagorju. Naj ne bo Jezus sam!
- KRIŽEV POT na Veliki petek ob 15h, ob uri Jezusove smrti, bo v Trnju in Zagorju.
Vabljeni ste VSI, ki morete priti, še posebej otroci.
- STROGI POST IN ZDRŽEK je na vel.petek.
- BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA OGNJA na Veliko soboto zjutraj: v Zagorju ob
6,30, v Trnju ob 7h, v Palčju ob 7,20 in na Juriščah ob 7,40.
- BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL: na Juriščah ob 7,40, na Šilentabru 8,30, na
Ratečevem Brdu ob 9h; v Palčju ob 14h, v Trnju ob 14,30, v Kleniku ob 15h, v Parjah
ob 15,30, v Drskovčah ob 15,50, v Zagorju ob 16,15.
- OBLATE boste lahko dobili: v Kleniku danes po maši, v Palčju jutri pol ure pred
mašo, v Trnju v sredo in četrtek od 11h do 14h pri Farmanu, v četrtek tudi pol ure
pred mašo v Mežnariji.
- VSTAJENJSKA PROCESIJA bo v Zagorju v soboto po vigiliji, v Trnju pa zjutraj ob
7h. Vabljeni k udeležbi in sodelovanju tudi pri nošenju bander in svetilk! Pri vseh
mašah na Veliko noč je ofer za cerkvene potrebe.
- NE POZABIMO premakniti kazalcev na uri v noči od velike sobote na veliko noč!!!
- VELIKONOČNI PONEDELJEK – prvi dan velikonočne osmine – še posebej slovesno praznujemo in s tem poudarjamo veličino velikonočnega praznika. Zato ste vsi
vabljeni, da se tudi ta dan udeležimo praznovanja v cerkvi. Ker je tudi dela prost dan,
bodo sv. maše po nedeljskem redu.
- VAJE ZA STREŽNIKE bo v Zagorju v četrtek ob 15,30 in soboto po blagoslovu
jedil. Prosim tudi »odslužene« za pomoč! – V Trnju se boste dogovorili!
- VELIKONOČNA DRUŽINA (dvojna številka): nekaj izvodov je na razpolago na
mizici za tisk. Cena: 3,80 €.
- TEDEN DRUŽINE na Slovenskem smo začeli včeraj in bo trajal do 25.marca.
- TA OZNANILA SO ZA DVA TEDNA!

Jezus je vstopil v vsak tvoj križ. Vzel ga je nase, da te osvobodi. Križ je prostor tvojega
srečanja z Jezusom. Križ postane zate blagoslov namesto nesmisla trpljenja. V tem se rojeva sposobnost, da kljub križu vzklikaš od veselja. Križ postane vir veselja, zmage in svetlobe namesto joka strahu, in tesnobe. Križ in trpljenje postaneta smiselna, ker je vanju
vstopil Jezus Kristus. Trpljenje moreš sprejeti samo zato, ker v njem najdeš Jezusa

Kristusa, ki trpljenje lahko premaga, ali pa ti
da moč, da ga potrpežljivo prenašaš.
Sprejemanje križa je zmaga nad križem.
Sprejemanje trpljenja, bolečin, smrti, bolezni
in greha je pot osvobajanja od trpljenja, bolezni in zla. To je zmagoslavna hoja.

24. marec
KATARINA ŠVEDSKA

Molitvenik združenja Marije Pomočnice

Korenina krize v zakonu in družini je
v napačnem pojmovanju svobode.
(sv. Janez Pavel II.)

Tedaj je prišel Simon Peter,
ki je šel za njim, in je stopil v grob.
Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal
med povoji, ampak posebej, zvit na
drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi
oni drugi učenec, ki je prišel h grobu,
in je videl in veroval.
(Jn 20,6–8)

Sveta Katarina Švedska ali Karin, kot jo
tudi imenujemo, se je rodila 1331. Zgodaj
so jo dali v samostan, da bi jo tam vzgojili.
Na očetovo željo se je poročila s pobožnim
plemičem, ko je imela šele štirinajst let.
Mlada zakonca sta sklenila posnemati deviški zakon Marije in Jožefa. Katarina se je
začela oblačiti preprosto in brez pretiranega
nakita in kmalu so njen zgled posnemale
mnoge mlade gospe. Kasneje se ji je vzbudila želja po Rimu. Mož je zaradi bolezni ni
mogel spremljati. Z osemnajstimi leti je prišla v Rim. Njeno življenje pa je ob večkratnih romanjih v Sveto deželo zaznamovala
tudi pobožna molitev, delo, počitek in dobrodelnost.

Tviti papeža Frančiška

SMEH JE POL ZDRAVJA
Tisti, ki pozorno posluša
METLICA ZA WC – Srečata se prijatelja, ki si že iz navade zaupata Božjo besedo in resnično movse podrobnosti iz vsakodnevnega li, vedno sprašuje Gospoda:
življenja. »Poslušaj, včeraj sem ku- kakšna je Tvoja volja zame?
pil to novost na trgu … metlico za
wc.« – »In?« – »Kaj jaz vem, neŽupnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
kam se mi zdi, da je bilo s papirjem
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
boljše…«
www.zupnija-zagorje-trnje.org/

