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VSELEJ BODITE VSAKOMUR PRIPRAVLJENI
ODGOVORITI, ČE VAS VPRAŠA ZA RAZLOG UPANJA
Življenje je pogostokrat zelo naporno, stresno, utrujajoče.
Nikoli nismo dovolj pripravljeni na različne vsakodnevne izzive in zato je obisk različnih svetovalnic za mnoge vsakodnevna nuja. Kaj se nam dogaja: je sodobnik izgubil glavo,
je pregorel? Vse to in še marsikaj drugega. Mnogi tudi po
več mesečnih obiskih terapevta niso nič boljši. To ne pomeni, da terapevt ni sposoben uvideti, kaj je s pacientom
narobe, ampak mu ne moremo pomagati, če tudi sam nima
tega, kar pacient potrebuje. Ne moreš biti dober terapevt,
Ako me ljubite,
če sam nisi usklajena oseba, ko so telo, duh in duša v ravohraníte moje zapovedi.
novesju. Zato so mnoge terapije neučinkovite in samo zaIn jaz bom prosil Očeta
pravljanje denarja.
in vam bo dal
Ko se je apostol Peter soočal s problemi prvih krščanskih
drugega Tolažnika,
skupnosti, je naletel na podobne težave: "Kako naj kristjan
da ostane pri vas vekomaj,
celostno živi svojo vero, da bo prepričljiv za tiste, ki se z
Duha resnice,
njim srečujejo." V svoje prvem pismu je zapisal: "Vselej boki ga svet ne more prejeti, dite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razker ga ne vidi
log upanja, ki je v vas!" Kako lep in prepričljiv stavek. Druin tudi ne pozna;
gemu ne moreš nuditi nekaj, kar sam nimaš! V tebi mora bivi pa ga poznate,
ti razlog upanja, ki te usmerja h končnemu cilju in ti daje
zakaj prebiva pri vas
moč v težkih trenutkih.
in bo v vas.
Kako si pridobiti takšno upanje, ki ga stresni dnevi ne
morejo omajati? Vse je povezano z osebo, ki je razlog naše
(Jn 14,15–17)
vere in upanja. Brez Jezusa Kristusa je naša vera na majavih tleh. Naš odrešenik pa ni neka navidezna resničnost, ampak je Bog, ki je za vedno ostal
med nami, pa čeprav ga ne zaznavamo s telesnimi očmi. S to osebo je treba vstopiti v dialog,
ki ne sme biti enosmeren. Ni dovolj, da zmolim molitev, izrazim nekaj prošenj, se morda zjokam, potem pa odidem. Takšno početje je enostransko in ne prinaša dobrih rezultatov. Pred
Bogom je treba tudi utihniti in vztrajati v pričakovanju odgovora. Ko si odložil svoje breme, se moraš
počutiti olajšanega in začutiti mir, ki ti odpira nova obzorja. To je razlog krščanskega upanja.
Je Jezus pravi terapevt, ki ga potrebujemo? To in še veliko več. On je vendar Bog, ki zmore
vse. Njegovo pravo ime je usmiljenje. Sprejema nas takšne kot smo, nam odvzame krivdo, podeli nam notranji mir in potem smo usposobljeni za drugačno prihodnost. Ko se to zgodi, prejmemo poslanstvo, o katerem nam je govoril apostol Peter: "Vselej bodite vsakomur pripravljeni
odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas."
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
6. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
NEDELJA
21.5.

8,30 Češčenje SRT
9h +Marija Rebec, Trnje 73, obletna
+Mima in Stane Vodopivec, Trnje 39 - Šmarnice

Sv.Krištof Magellanes Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
in drugi mehiški muč. Juršče 12h +Štefanija in Alojz Šajn, Juršče 71, obletna

Zagorje 15h Šmarnice
Ponedeljek

22.5. Palčje

Sv.Marjeta Kasijska

Torek

18,15 +Stane Tomšič in +i Česnik, Palčje 13 – Šmarnice

Šilentab. 19,30 +i Šabec, Zagorje 49 – Šmarnice

23.5. Klenik

18,15 Za primerno vreme in Božji blagoslov pri delu

Sv.Pavel 19,30 +Vida Marinčič, Zagorje 94, dar. Zag.97 - Šmarn.
Sreda
24.5. Parje
19,30 +i Rebec in Šajn, Parje 23, obletna
Marija Ppomagaj
Za zdravje, Parje 24 – Šmarnice
Sv.Socerb Tržaški,m.

Četrtek

25.5.

GOSPODOV
VNEBOHOD

Petek

26.5.

Sv. Filip Neri, duhovn.

Sobota

27.5.

Bl. Alojzij Grozede,m.

Trnje

18h +Franc in Nežka Kolar ter Damijan Mezgec, Trnje 2

Zagorje 19,30 +Rafael Štavar, Zagorje 103, obletna – Šmarnice
Zagorje 19,30 V čast Materi Božji za zdravje, Zag. 16 – Šmarnice
Zagorje

19h Spoved
19,30 +Gregor in Franc Volk, Parje 11, obl. – Šmarnice

8,30 Češčenje SRT
7. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h +Ciril Bergoč, Trnje 64, 30. dan – Šmarnice
NEDELJA
28.5. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. German Pariški
škof

Brdo
14h SHOD: Za vse vaščane in žrtve vojnega nasilja
Zagorje 15h Šmarnice

- NEDELJA TURIZMA je danes. Veliko turistov potuje skozi naše kraje. Tudi mi
sami smo večkrat turisti ali popotniki. Prav je, da prijazno sprejemamo turiste in
jim v potrebi pomagamo. Če pa gremo sami v turizem, vemo, kako nam je lepo,
če nas prijazno sprejemajo, če nam v kakšni zagati tudi dobrohotno pomagajo.
»Vse, kar želite, da bi vam ljudje storili, storite tudi vi njim,« pravi Jezus.
- PROŠNJI DNEVI so pred nami. Se zavedamo svoje odvisnosti od Stvarnika.
Vse kar smo in kar imamo, je njegov dar. Bodimo mu hvaležni. Hvaležnost je najlepša prošnja. Izročajmo svoje delo Bogu, naj ga blagoslovi, da bo prinašalo svoj
sad ne le nam samim, ampak še mnogim drugim, saj smo drug od drugega odvisni. V prošnjih dneh prosimo za primerno vreme, da nam bo zemlja rodila, kar potrebujemo za svoje življenje in življenje tistih, ki so odvisni od našega pridelka.
Tudi tisti, ki se ne ukvarjate z obdelovanjem zemlje, se izročajte Bogu, da bi lahko
opravljali svoje delo, ki bo preživljalo vas in vaše družine… in da bi vsi imeli delo,
ki bi vam prinašalo pošten zaslužek. Maše v prošnjih dneh glej zgoraj!
- GOSPODOV VNEBOHOD –slovesni praznik – je v četrtek. Lepo vabljeni k
sveti maši (glej zgoraj!).
- BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA začne v petek. Tudi mi se - kot apostoli - z
Marijo pripravljajmo na binkoštni praznik, praznik Svetega Duha. Kako zelo potrebujemo njegovo vodstvo mi sami in vsi drugi v naših različnih skupnostih, v kate-

rih živimo: od družin in sosesk, do občin in države in njihovih voditeljev. Zato ponižno prosimo: »Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj
svoje ljubezni!«
- SHOD NA RATEČEVEM BRDU bo prihodnjo nedeljo ob 14h. Maša bo za vse
žive in rajne Ratovce in vse, ki so v vojnem nasilju izgubili svoje življenje.
- Izšla je revija PRO (PRIJATELJI RADIA OGNJIŠČE). Nekaj izvodov je na mizici za tisk. Lahko si jo brezplačno vzamete tisti, ki je nimate. Če pa želite pomagati
k vzdrževanju Radia Ognjišče s svojim letnim prispevkom 30,00 €, ki ga lahko nakažete v dveh ali štirih obrokih, vam bodo zelo hvaležni. Ti prispevki so ključnega
pomena za njihov obstoj in razvoj. – Radio Ognjišče je pravi blagoslov za našo
domovino. Zato ne dopustimo, da bi utihnil zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
- DEKANIJSKO ROMANJE NA SVETO GORO bo v nedeljo, 11.6. popoldne. Lepo vabljeni vsi, še posebej pa prvoobhajanci in birmanci s starši in botri, pa tudi
strežniki in šmarničarji. Letos je 300-letnica kronanja svetogorske podobe. Zato
še posebej lepo vabljeni vsi, ki si morete vzeti nedeljsko popoldne za to lepo romanje! – Za romanje se prijavite čim prej – zaradi naročila avtobusa!
- SESTANEK MŽ KARITAS bo v četrtek ob 20h v župnišču v Zagorju. Vse članice lepo vabljene.
- POROČLO s seje ŽPS Trnje (19.5.): Letos obravnavamo za duhovno poglobitev Krščanski zakon in družino. Ob primeru padca kralja Davida smo razmišljali o
Božjem usmiljenju in odpuščanju. Ker stalno grešimo, smo tudi mi potrebni stalnega spreobračanja in odpuščanja. Papež nam v apostolski spodbudi Radost ljubezni naroča, naj z usmiljenjem gledamo na tiste, ki niso mogli vztrajati v zakonu
in naj jih ne obsojamo. – Ozrli smo se na pretekla praznovanja. Nekatera so nas
razveselila, druga ne. Veseli smo bili kar lepe udeležbe moških pri blagoslovu na
praznik sv. Jožefa, prav tako tudi v velikem tednu in velikonočnega praznovanja.
Lepa udeležba je bila tudi na Sv. Trojici 2. maja. Lepo je potekalo praznovanje sv.
birme in prvega sv. obhajila. – Pogledali smo tudi najprej, kaj nas čaka: od
prošnjih dni, praznika Gospodovega vnebohoda, Binkošti, Sv. Trojice, in
Sv.Rešnjega Telesa do Romanja na Sv.Goro, srečanja misijonarjev, ki bo v soboto, 24.junja v trnskem župnišču, do zlate maše in 110-letnice posvetitve župnijske
cerkve, ki bo v nedeljo 9.7. ob 9h. Peš romanje na Višarje že nekaj let peša, zato
bo letos planinsko romanje (cca uro hoje) 15.7. predvidoma na Rovt nad Dovjem.
Predlog za župnijsko romanje pa je Slovenska Koroška, ki je še nismo obiskali. –
Na kratko smo bili informirani še o čiščenju okrog župnišča, restavriranju kipa Jezusa v Božjem grobu o novih preprogah-tekačih v cerkvah in zaplinjenju cerkve
na Jurščah.

SVETI DUH TOLAŽNIK
V Janezovem evangeliju Jezus kar
petkrat obljubi svojim učencem za pomočnika Svetega Duha. Pomočnik je
tisti, ki tolaži in opogumlja. Jezus zato
obljubi učencem Tolažnika, ki bo vedno
ostal pri njih. Tega Pomočnika imenuje
tudi »Duha resnice«. Njegova naloga je
namreč v tem, da jih bo vse učil in

spomnil na vse, kar jim je povedal Jezus. Skupnostim, ki jim je Janez posvetil svoj evangelij, je podoba Pomočnika
zelo veliko pomenila. Pomagala jim je,
da so vzdržali v sovražnem okolju rimske verske politike. Toda kakšno vlogo
lahko ima danes za nas?

Meni zelo veliko pomeni, da vem, da
s svojo vero nisem sam. Ne stojim sam
proti svetu, ki se zapira pred vero. Čeprav se včasih kot menih zazdim samemu sebi le relikt iz prejšnjih časov,
sem vendar globoko prepričan, da je
duhovna pot prava pot v življenje. Na
moji poti mi pomaga Sveti Duh: podarja mi gotovost, da je moja pot pravilna.
In v svetu je mnogo ljudi, ki se s svojo
vero pogosto počutijo izgubljeni: na delovnih mestih se samo norčujejo iz
Cerkve, krščanske prireditve smešijo ...
Tako se pogosto počutijo s svojo vero
zelo osamljeni. Podoba Tolažnika mi
pomaga, da ob vsem, kar se danes
postavlja pod vprašanje, zaupam temu,
kar mi govori srce. V mojem srcu govori Sveti Duh in mi pomaga, zame se
zavzema, mi varuje hrbet. Lahko in
smem misliti drugače kot ljudje okoli
mene. Smem drugače govoriti in drugače živeti. S Svetim Duhom ob sebi
se počutim samostojen in svoboden.
Sveti Duh nas hoče pripeljati do vse
resnice. Dviguje kopreno, ki leži nad
vsem. Pod slednjo lahko nato spoznamo vso resnico. Spregledamo, vidimo
na dno, naenkrat je vse jasno. Šele po
Svetem Duhu lahko Jezusove besede
razumem tako, da zadevajo mojo konkretno situacijo, da postanejo zame
besede življenja, besede, ki me vodijo
v življenje.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

SMEH JE POL ZDRAVJA
DOTA – Zala: »Mami, mi lahko daš
prosim bankovec za deset evrov?« –
Mama: »Zakaj pa ga med igro potrebuješ?« – »Z Urbanom se igrava poroko,
toda brez dote se noče poročiti z mano.«

26. maj
FILIP NERI

Rodil se je v Firencah leta 1515, a se je
kasneje preselil v Rim, da bi dokončal študij.
Bil je veselega značaja in velik optimist. V
Rimu je odkril svoj poklic. Prekinil je študij,
da bi se posvetil delom ljubezni. Pomagal je
duhovno in materialno zapuščenim otrokom
in mladostnikom. Ko je bil leta 1551 posvečen za duhovnika, je zanje organiziral oratorij, ustanovil je kongregacijo duhovnikov, ki
so se imenovali oratorijanci. Posebej so se
posvečali vzgoji mladih, katehezi, molitvi in
pridiganju. Umrl je, uničen od bolezni, leta
1595. Vse svoje življenje se je hrabro in
brezkompromisno boril proti nemoralnosti in
proti verski brezbrižnosti, ki je bila razširjena
zlasti v Rimu.

Tviti papeža Frančiška
Zahvaljujem se vsem misijonarjem, moškim in ženskam,
ki tiho garajo za Gospoda
ter za svoje brate in sestre.
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
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