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MNOGI ŽIVIJO
KOT SOVRAŽNIKI KRISTUSOVEGA KRIŽA
Življenje si vsak posameznik predstavlja po svoje in prav
je tako. Vsakdo ima svoja pričakovanja in slabo je, ko nehamo sanjati in pred nami ni več nobenih načrtov. Življenje
je enkratno in tudi vsak posameznik je enkraten v svojih
pričakovanjih in ciljih. Nismo narejeni po enem kalupu, sicer bi bilo na svetu zelo dolgočasno. Tako pa je vsakdo
presenečenje zase in za svojo okolico. Žal pa se pogosto
dogaja, da nas ta enkratnost osami in mnogi živijo kot izgubljenci na samotnem otoku. Smo socialna bitja, ne moIn ko je molil, se je podoba
remo živeti drug brez drugega, ker smo vsi skupaj na isti
njegovega obličja spremenila
barki, vsak z določenimi zadolžitvami in šele s skladnim
in njegovo oblačilo je postalo
sodelovanjem vseh, barka varno pljuje proti svojemu cilju.
belo in se je svetilo.
Razumljivo je, da vsak hoče, da bi bilo njegovo življenje leIn glej, dva moža
po, brez neprijetnih doživetij in porazov. Zato mnogi odklasta
govorila z njim;
njajo vse, kar jih ovira na njihovi poti, bežijo pred problemi
bila sta Mojzes in Elija;
in si skušajo ustvariti neke vrste navidezni raj, kjer je vse
idealno. Ali so ti ljudje zares srečni in zadovoljni? Samo
prikazala sta se v veličastvu
nekaj časa, dokler poživilo deluje, potem pa spet sledi razin govorila o njegovi smrti,
očaranje, ki se iz dneva v dan povečuje, dokler ne doseže
ki ga je čakala v Jeruzalemu.
roba in mnogi takrat obupajo.
Prišel pa je iz oblaka glas,
Ko je apostol Pavel opazoval Filipljane, se ni mogel zneki je govoril:
biti grenke izkušnje, da je življenje mnogih prazno, brez
»Ta
je
moj
Sin, moj Izvoljenec,
prave vsebine. Zato jim je pisal: "Mnogi živijo - večkrat sem
njega poslušajte!«
vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje - kot sovražniki Kristusovega križa. Njihov konec je pogubljenje, njihov
(Lk 9,29–31.35)
bog je trebuh, njihova slava je v njihovi sramoti, premišljujejo zemeljske stvari." Ta njegova ugotovitev je zelo težka, a realna. Danes ni nič drugače: mnogi so
si za najvišji cilj postavili telesne užitke in pozabljajo, da je srečen in zadovoljen samo duhovni človek, ki ima pod budnim nadzorom vse svoje dogajanje.
Kaj je treba narediti, da bomo bolj uravnoteženi? Jasno je treba imeti pred seboj glavni cilj, ki ga
želimo doseči, srečo in zadovoljstvo na daljši rok. Kristjan ne more govoriti, da se njegovo življenje
izčrpa v zadovoljevanju trenutnih potreb od danes do jutri. Daleč od tega: ustvarjeni smo za presežnost, za življenje v vsej polnosti, ki ga smrt ne sme uničiti. Zemeljsko življenje je prekratko in preveč
enolično, ko hočemo svoje sanje uresničiti le s stvarmi, ki nam trenutno ugajajo. Pred seboj je treba
imeti jasen načrt, kako bomo prejete talente uresničili na način, da bodo zadovoljni vsi, s katerimi
živimo. Zato nas apostol Pavel opominja: "Naša domovina je v nebesih, od koder tudi pričakujemo
odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa."
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
8,30 Križev pot
2. POSTNA
Trnje
9h +Abram in +Marija Bremec, Trnje 46, obletna
- KVATRNA
+Anton in Franka Rotar, Klenik 3, obl. – Mol. za rajne
NEDELJA
21.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – Molitve za rajne
Sv.Peter Damiani, šk. Juršče 12h +Ivan Zadel, Juršče 58, obletna

Zagorje 15h Križev pot
Ponedeljek

22.2. Palčje

17,30 +Branko Česnik, Palčje 51, obletna – Križev pot

Sedež apostola Petra

Torek

23.2. Klenik

17,30 +Jožefa in Franc Šabec, Klenik 23, obl. – Križev p.

Sv. Polikarp, škof, m.

Sreda

24.2. Zagorje

Sv. Matija, apostol

Četrtek

25.2. Juršče

7h Za zdravje
16h V dober namen – Križev pot

Zagorje 17,30 Križev pot za duhovne poklice
Petek
26.2. Zagorje 17,30 +Maks in Karlina Škrlj in Aljoša Možina, Dr. 7
Sv.Porfirij, pušč., škof
– Križev pot
Sobota
27.2. Parje
17,30 +Alojz Penko, Parje 3, obletna
Sv. Valburga, opatinja

.

Sv.Gabrijel ŽMB, red.

Trnje
8,30 Križev pot
3. POSTNA
Trnje
9h +Milan Žigman, Trnje 44, osmina
NEDELJA
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
28.2.
Sv. Roman, opat
Palčje 12h +Mihaela in Franc Smerdelj, Palčje 62, obletna

Zagorje 15h Križev pot
- KVATRNA NEDELJA je danes. Po oznanilih molimo za naše rajne. Današnja
MILOŠČINA je za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Hvala za vaš dar!
- POSTNA DUHOVNA OBNOVA ZA CERKVENE PEVCE je danes ob 15h v
župnijski dvorani v Postojni. Prvi del bo vodil profesor Tone Potočnik. Učil bo koral. Ob 17h bo križev pot v cerkvi, h kateremu ste povabljeni tudi drugi verniki.
Vabim vse pevce, da si vzamete čas in se udeležite duhovne obnove!
- VEROUK ta teden reden za vse skupine. 5. in 6. razred v Zagorju piše test.
- SREČANJE ZA MLADE bo v soboto ob 19h v župnišču v Zagorju.
- KRIŽEV POT med tednom: v trnjskih podružnicah molimo po maši, v Zagorju v
petek po maši in v četrtek; ob nedeljah: v Trnju pred mašo, v Zagorju ob 15h.
V SLAVINI bo križev pot v naravi za družine prihodnjo nedeljo ob 15h.
- ETIOPIJO PRIZADELA VELIKA SUŠA, ki povzroča hudo lakoto prebivalcem.
Zato prosijo misijonarji salezijanci, ki tam delujejo, za pomoč: V Etiopiji boste z
vsakim še tako majhnim darom reševali življenja. Z darom 5 € bo družina lahko
kupila 10 kg žita in 3 kg moke (teff), iz katere pripravljajo njihovo glavno tradicionalno jed Ingere, kar bo zadostovalo za preživetje za 30 dni. – Lahko jim pomagate z enkratnim ali z vsakomesečnim darom. Za več informacij si oglejte spletno
stran www.missio.si, lahko pišete Misijonskemu središču Slovenije na naslov missio@rkc.si ali jih pokličete na tel: 01/300 59 50. Nekaj letakov s podrobnejšimi informacijami je na mizici za tisk. Tam je tudi informacija o botrstvu.

DVE OBLIČJI ISTEGA KRISTUSA
Ljudje se radi odločimo za dobro, a
težko vztrajamo na poti dobrega. Velika preizkušnja na njej so ovire, zlasti
trpljenje. Podobno je bilo z Jezusovimi
učenci. Da bi jih opogumil, jih je Kristus vzel na visoko goro, kjer se je
»videz njegovega obličja … spremenil«, da so »njegova oblačila belo sijala«. Pokazal jim je svoje veličastvo:
»Ko so se zdramili, so videli njegovo
veličastvo.«
Da bomo lažje razumeli ta ključni
evangeljski odlomek, se spomnimo
drugega dogodka, med obema lahko
povlečemo precej vzporednic. Tik pred
trpljenjem je Kristus spet šel molit na
goro, tokrat na Oljsko. Spet je »s seboj
vzel Petra, Jakoba in Janeza«, a tokrat ni pokazal svojega veličastva,
ampak je začel od groze trepetati. Tudi njegovo obličje ni sijalo, ampak krvavelo. Zato da se ob trpljenju ne bi
pohujšali, je trem učencem na gori
pokazal svoje veličastvo ter svoje sijoče obličje, da takrat, ko ga bodo videli
trpečega in nemočnega, ne bi obupali.
Kot bi jim hotel reči: »Ko boste videli
moj krvavi, razbičani in ponižani

obraz, takrat se spomnite, kako je moje obličje sijalo v slavi na gori!« Zato
bi narobe ravnal vsakdo, ki bi se zazrl
samo v trpečega Kristusa. Le trpeči
Kristus bi bil nemočen človek. Vendar
pa Kristus tudi ni novodobski »skupek
pozitivnih energij«, katerega obleka in
obličje bi samo sijala, on pa ne bi izkušal trpljenja in preizkušnje. Pravilno gleda na Kristusa, kdor se zazre v
njegov trpeči obraz v veri, da bo ta
poveličan, in hvaležno časti poveličano obličje, ker je bilo to prej trpeče.
Evangelij o Jezusovi spremenitvi na
gori nam Cerkev daje v branje sredi
postnega časa, ko morda že omagujemo v postnih prizadevanjih, da bi nas
opogumila in nam pokazala, da naša
postna odpoved in žrtev nista sami sebi namen, ampak vodita v poveličanje.
Zato je današnja nedelja dan veselja
in upanja: če svoje trpljenje in prizadevanje za dobro združujemo s Kristusovim in naša prizadevanja združujemo z njegovo ljubeznijo, bodo ta sijala
nekoč skupaj z njegovim poveličanim
obličjem.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Smisel trpljenja
Z dogodkom spremenjenja na gori Jezus ni hotel okrepiti le apostolov, ampak želi okrepiti tudi
nas, da se zavemo pomena in potrebnosti trpljenja v našem življenju. Trpljenje je nujno del človekovega življenja in se mu človek ne more izogniti; prej ali slej pride za vsakogar. Toda če ima človek
v trpljenju pred seboj neko svetlo točko, če ima krščansko upanje, potem lahko trpljenje osmisli, ga
lažje sprejme in ga trpljenje ne zlomi. Če pa v trpljenju ni take svetle luči, postane vse nesmiselno in
človeka vodi v obup. V tem da zna osmisliti trpljenje, je nepogrešljiva moč krščanske vere. Tudi za
verne kristjane ostane trpljenje mučno in zlo, vendar ga verni zna in zmore z vero osmisliti in mu dati pozitiven predznak. Kristjani namreč vemo, da smo lahko »soudeleženi pri Kristusovem trpljenju«
(1 Pt 4,13) in da bomo, če s Kristusom trpimo, z njim tudi poveličani (prim. Rim 8,17).
To se morda zdi komu čudno, vendar takšen je Božji načrt, ki ga v polnosti ne moremo razumeti,
lahko ga pa v veri sprejmemo. Kristjani verujemo, da je odrešenje največji dogodek v človeški zgodovini. Vemo pa, da se je naše odrešenje izvršilo prav po trpljenju. Jezus sveta ni odrešil z govori,

čeprav je govoril tako prepričljivo in mogočno kakor
nihče drug. Prav tako Jezus sveta ni odrešil s čudeži, čeprav je z njimi dokazoval svojo Božjo moč
in je ljudi s čudeži tako očaral, da so ga hoteli postaviti za kralja. Jezus nas je odrešil s svojim trpljenjem in smrtjo na križu!

24. februar
MATIJA

Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Svetli del

Šli smo s teboj na goro,
bili smo kot Peter, Janez in Jakob,
zrli smo v tvoje obličje,
ožarjeno s svetlobo,
in slišali tvoj pogovor z Mojzesom.
Premagal nas je spanec
kot že tolikokrat prej
in še tolikokrat pozneje.
Nisi se odvrnil od nas,
še vztrajneje si iskal našo bližino.
Včasih te nismo prepoznali,
preveč si nam bil podoben;
navaden popotnik, utrujen in žejen.
Zdaj vemo in razumemo,
lepo je šotoriti pri tebi
na mehkem vzglavju tvojih milosti.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SMEH JE POL ZDRAVJA
Pokojni profesor teologije dr. Anton Strle
(sedaj že poteka proces za prištetje k blaženim) je študentom z veliko zavzetostjo in
gorečnostjo razlagal teološke resnice. najbolj se je razvnel, kadar jih je branil pred
zmotnimi nauki. Ko je zavračal tiste teologe, ki niso priznavali pekla, je dvignil roke in

»Pomislite, kaj učijo! Kam
pa pridemo, če ni pekla?«
»V nebesa,« so mu odgovorili študendejal:

tje in se muzali njegovi vnemi.
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
www.zupnija-zagorje-trnje.org/

Namesto Jezusovega izdajalca Juda
Iškarijota, ki si je vzel življenje potem, ko
je izdal Jezusa, je zbor apostolov izvolil
nadomestnega člana. Z žrebom je mesto
dobil Matija. Sveto pismo o tem apostolu
ne pove nič drugega kakor to, kar je zapisano o njegovi izvolitvi. Stara legenda
pravi, da naj bi apostol Matija misijonaril
v Makedoniji, kjer naj bi storil veliko čudežev in nazadnje umrl kot mučenec.
Ker so ga najprej pobili s kamenjem, nato pa ga s sekiro obglavili, ga najpogosteje upodabljajo s sekiro. Za svojega
zavetnika so si ga izbrali tisti obrtniki, ki
pri svojem delu uporabljajo ostra orodja.
Pri nas dobiva ime po tem apostolu veliko ljudi – še več je tistih, ki nosijo njegovo različico: Matjaž.

Tviti papeža Frančiška
Svoje molitve
ne moremo omejiti
na eno uro ob nedeljah.
Pomembno je,
da smo vsak dan
v odnosu z Gospodom

