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Leto XV., 20 (780)

KER SMO OPRAVIČENI IZ VERE, ŽIVIMO V MIRU Z BOGOM

Vsakdo si postavlja življenjske cilje. Nekateri so v svojih izbirah boljši od drugih, vsi pa smo vedno pred istim vprašanjem, ki je na začetku poti brez pravega odgovora: "Sem se
pravilno odločil? Bom dosegel zastavljeni cilj?" Kdor se dobro
pozna in so mu jasna njegova hrepenenja, ta bo bolj zanesljivo načrtoval svojo prihodnost. Treba je vedeti, kaj te zares veseli in kaj so zgolj modne muhe, ki se spreminjajo iz dneva v
dan. Zato je prav, da se o svoji prihodnosti veliko pogovarjamo in svoje načrte razkrivamo predvsem tistim, ki nas najbolj
poznajo - staršem, bratom, sestram, sozakoncu, dolgoletnemu zvestemu prijatelju. Kdor te spremlja dolga leta, te pozna
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Pavel o tem razmišljal je prišel do odločilnega odkritja, ki je
zanj pomenilo popoln prelom z judovstvom: postava ni več potrebna, ker nas rešuje vera v Jezusa
Kristusa. Še več, Sveta Trojica je temelj, vsebina in vrhunec naše vere. Skupnost treh oseb, ki so
ene in iste narave, ustvarja idealno obliko skupnosti, ki je hkrati izziv in uresničitev. Ko smo zedinjeni z Bogom smo namreč že deležni polnosti življenja, ki je večno.
Skupnost Boga Očeta, ki nas je ustvaril, Jezusa Kristusa, ki je naš odrešenik in Svetega Duha, ki
nas posvečuje, je središče in cilj človekovega hrepenenja. Hrepenenja po popolnosti in večnosti
nam nihče ne more izriniti iz naše notranjosti, zato smo vedno nezadovoljni, ker še nismo na cilju in
ne uživamo tega, za kar smo ustvarjeni. Življenje Svete Trojice je zato ideal, ki se mu eni približujejo
s hitrimi koraki, hoja mnogih pa je počasna, vedno v skladu s človekovo osebno naravnanostjo in
potrebo po Bogu. Ljubezen namreč nikoli ni vsiljiva, ker je dar, ki ga sprejmeš ali zavržeš. Bog spoštuje našo svobodo, čaka in nas nagovarja z vsakodnevnimi drobnimi presenečenji, ki jih nekateri vidijo, mnogi pa brezbrižno spregledajo. Zato: vzdrami se, ki spiš, da boš opazil Očeta, ki te sprejema
za svojega otroka, da bo začutil svojo krhkost, se ozrl na svojega odrešenika in molil k Svetemu
Duhu, da te razsvetli.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
NEDELJA

Trnje
SVETE TROJICE Trnje
- KVATRNA

8,30 Češčenje SRT
9h SHOD: V č. Sveti Trojici za vse župljane - ofer
- blagoslov križa

22.5. Zagorje 11h V čast Sv. Trojici za vse župljane – molitve za rajne
Trnje
14,30 Šmarnice, molitve za rajne na pokopališču

Sv. Emil, mučenec

Zagorje 15,30 Šmarnice
Ponedeljek

23.5.

Sv. Socerb, mučenec

Torek

24.5.

Marija, Pomočnica kr.

Sreda

25.5.

Sv.Beda Častitljivi,c.u.

Palčje

17,30 +Stanko in vsi +i Tomšič in Česnik, Parlčje 13, obl.

Brdo

19,30 V č. Mariji, Pomočnici kristjanov za zdravje, RB 12

Klenik

19,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov, Šmarn.

Četrtek

26.5. Juršče

Petek

27.5. Zagorje 19,30 +Rafo Štavar, Zagorje 103, obletna

16,30 +Gregor Kalister, Juršče 79, obletna

18h +Marija Rebec, Trnje 73, obletna - Šmarnice
SV. REŠNJE TELO Trnje
Sv.Filip Neri IN KRI Zagorje 19,30 V č. SRT in Krvi za vse župljane – Šmarnice
Bl.Alojzij Grozde, muč.

Sobota

+Lovrenc Česnik, Drskovče 9, obletna - Šmarnice

28.5. Zagorje 19h Spoved

Sv. German Pariški

19,30 +Milan in vsi +i Žele, Drskovče 26, obletna
+Franc Zadel, Zagorje 59, obletna – Šmarnice

8,30 +i Šuštaršič in Možina, Trnje 54, obletna
9. NEDELJA
Trnje
PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA
MED LETOM
29.5. Zagorje 10,30 V čast SRT za vse župljane obeh župnij

Sv. Maksim Emonski

PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA
Zagorje 15h Šmarnice

- DANES JE SHOD V TRNJU, kjer je med mašo ofer za cerkvene potrebe, približno 15 min po maši pa BLAGOSLOV NOVEGA KRIŽA sredi vasi. Lepo povabljeni k sv. maši in blagoslovu križa.
- MILOŠČINA kvatrne nedelje je za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani. Zaradi shoda bo v Trnju ta nabirka naslednjo nedeljo.
- VEČER SLOVENSKIH IZROČIL je jutri, 23. maja, dan pred praznikom Marije,
Pomočnice kristjanov. Prav je, da se ta večer ob molitvi spomnimo vseh Slovencev doma in po svetu, da bi ostali zvesti svojemu narodu, svojim plemenitim izročilom in zlasti svoji veri, ki smo jo prejeli od svojih prednikov. Gospod naj nas
podpira po Marijini priprošnji in priprošnji drugih naših svetih zavetnikov in
mučencev, da bomo vero posredovali tudi naslednjim rodovom. Samo to je garancija, da bomo obstali kot slovenski narod! – Radio Ognjišče bo prenašal slovesnost z Brezji od 20h dalje.
- ZAPOVEDANI PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI bo v četrtek, 26.5.
Sv. maše glej zgoraj. – Zapovedane praznike praznujemo kot nedelje: da se
udeležimo sv.maše in ne delamo težkih in zaslužkarskih del, če nam je to mogoče. Tisti, ki ste v službah, boste pač opravljali svoje delo, tudi šolarji boste šli v šolo, vendar tudi z obleko pokažite, da je to praznični dan (obšolske dejavnosti

pa opustite – tudi šmarnice bomo imeli skupno po maši, ne na vasi, kjer ni
sv.maše!!!). Tisti, ki ne boste mogli k sv.maši popoldne, pa se potrudite dopoldne
v Pivko ali Postojno (poglejte njihova oznanila!). Praznik sv. Rešnjega Telesa in
Krvi je res velik praznik, saj nas spominja na postavitev sv. maše ob Jezusovi
zadnji večerji. Zato PRAZNUJMO ta četrtek!
- PROCESIJA SRT bo v nedeljo, 29.5. po sv. maši. Pri oltarjih bodite čim bolj
skupaj in lepo sodelujte s poslušanjem Božje besede, molitvijo in pesmijo. Naj bo
ta procesija izraz naše vere v Jezusovo navzočnost v sv. Rešnjem Telesu in njegov blagoslov.
- VEROUK: LITURGIČNI in DELOVNI ZVEZEK mi boste veroučenci dali v pregled in oceno ta teden. Zato jih vsi prinesite s seboj! Test boste pisali: 4. razred v
torek v Trnju in 5. ter 6. razred v petek v Zagorju. Vsi ponovite tudi razne molitve
in učne obrazce.
- SVETOLETNO DEKANIJSKO ROMANJE NA SV. GORO bo v nedeljo, 12.6.
popoldne. Molitveno uro ob 15h na Sv.Gori bomo pripravili in vodili župniji Trnje in
Zagorje, zato vas vabim, da se tudi te molitve udeležite. Na Sv.Gori bomo vstopali
skozi svetoletna vrata. O svetoletnih vratih si preberite v dodatku k zadnjim Zvonovom: »Sveta vrata v letu usmiljenja« – Za romanje se prijavite čim prej - zaradi
naročila avtobusa!
POROČILO Z 7. REDNE SEJE ŽPS TRNJE: Za duhovno poglobitev smo prebrali
poglavje DRUŽINA-živo občestvo in razmišljali o smernicah za pogovor – katera
mala občestva/skupine v župniji so prisotne, ali so vključene vse generacije in
kakšna je vloga duhovnika, kateheta, ŽPS pri nastajanju novih občestev. Med
drugim je bilo predlagano tudi, da se iz prve sobotne pobožnosti spremeni v
mesečno molitev k najsvetejšemu npr. ob četrtkih. – Ob pogledu na pretekla
praznovanja smo med drugim ugotavljali, da je bil lep obisk na Veliko noč ob
vstajenjski procesiji (nekaj težav je bilo za nošnjo baldahina). Materinski dan je bil
letos preveč odmaknjen od dejanskega datuma (zaradi velikega petka in
velikonočnih praznikov) zato smo predlagali, da bi se v bodoče v taki situaciji
praznovalo na Sv. Jožefa, obisk maše na Sv. Trojici – posvetitev oltarja in cerkve,
je bil številen (za deževen dan), cca 250 ljudi, od tega žal občutno manj
domačinov, šmarnice potekajo potekajo po vseh cerkvah. Pred nami pa so
praznovanja Sv. Trojice - po maši bo še blagoslov križa na sredi vasi Trnje,
praznik Sv. Rešnjega Telesa – maša bo ob 8:30 uri, svetoletno dekanijsko
romanje na Sv.Goro (12.6.), železna maša msgr. Vladka Piriha bo na soboto
25.06.2016, romanje ŽPS (2.7 v Gornjo Savinjsko dolino (Logarska dolina), za
župnijsko romanje pa konec avgusta (27.8.) v Belo krajino, za obisk Fatimske
Marije 04.08.2016, je predlagano, da bi, poleg članov ŽPS, vključili tudi otroke,
odrasle posamezno in molitvene skupine. – Članica MŽ Karitas je poročala o
dejavnostih v tem času (obiski starejših in bolnih doma in v Domovih v Postojni) in
načrtih za prihodnje obdobje. – Pogovor je bil tudi o popravilo križa na zvoniku v
Kleniku.

OSVOBAJAJOČA RESNICA O BOGU
Slovenski teolog Anton Strle je zapisal: »Na paši – bilo mi je deset let – me je nekoč prevzela
misel: ‘Kako bi bilo lepo, če bi Boga ne bilo! Kako bi bil človek svoboden!’ Čez nekaj trenutkov
pa sem se zavedel, kako strašno bogokletna je bila ta misel. Vse poznejše življenje pa me je

jasno prepričevalo, kako je prav nasprotno res:
kako je prav Bog izvir resnične človekove svobode.«
»Ko človek zanika pravega Boga, poklekne
pred devet malikov,« pravi ruski pisatelj Dostojevski. Svobodo Božjega otroka zamenja za
suženjstvo praznoverju (napovedovanju prihodnosti iz horoskopov ali kart, bioenergetiki, raznim kozmologijam) ali malikom (sovraštvu, denarju, želji po uživanju …). Ti maliki ga tako zasužnijo, da se jih zlepa ne more rešiti.
V današnjem evangeliju nam Kristus obljublja
Duha resnice, ki nas bo »uvedel v vso resnico«
(Jn 16,13). Resnica o Bogu in človeku je, da
smo ljudje srečni, ko imamo Boga za Očeta, Sina za Odrešenika, Svetega Duha pa za Vodnika
in Posvečevalca, na kar nas spominja današnji
praznik Svete Trojice.
Prosimo Gospoda, naj nam pošlje svojega
Svetega Duha, ki nas bo uvedel v »vso resnico«
o Bogu in bo v naša srca vlil »upanje na Božjo
slavo« (Rim 5,2). Naj nam nakloni tako upanje,
saj to »upanje ne osramoti«.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

O Sveti Duh, Duh spoznanja,
o Duh modrosti, o Duh ljubezni.
Samo ti poznaš resnico,
samo ti moreš prodreti v jedro
in pravi smisel vsake stvari.
O Sveti Duh, tebi se izročam.
Ne želim vedeti več, kot je potrebno.
Ne želim govoriti več, kot je potrebno.
Ne želim nič več kot tisto,
kar si določil zame.
Ti me ljubiš in veš, kaj je dobro zame.
O Duh ljubezni, napolni me z vsem tistim,
kar morem sprejeti od tebe. Slava ti. Amen.

Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

Tviti papeža Frančiška
Prek zakramentov je Jezus Kristus navzoč v nas. Zato je pomembno, da gremo k spovedi in
prejemamo sveto obhajilo.

27. maj
AVGUŠTIN CANTERBURYJSKI

Proti takrat daljni Angliji se je Avguštin kot
misijonar odpravil spomladi leta 596.
Spremljalo ga je štirideset sodelavcev. Pot
je bila težka in naleteli so na številne ovire,
tako da so mnogi izgubljali pogum, Avguštin
pa jih je spodbujal, naj vztrajajo. Že na poti
čez francosko ozemlje je bil opat Avguštin
posvečen v škofa, da je v zboru misijonarjev
imel veljavnejšo besedo. V začetku leta 597
so pristali na otoku Thanet. Zaprosil je za
sprejem pri kralju Ethelbertu, ki jih je sprejel
na gozdni jasi tega otoka. Avguštinov govor
je napravil na kralja dober vtis in dovolil jim
je med njegovimi podložniki oznanjati novo
vero. Avguštin se je s svojimi menihi naselil
v Canterburyju. Ljudem so se priljubili in
kmalu so jih mnogo spreobrnili. Zgodaj poleti se je dal krstiti sam kralj, ob božiču pa je
prejelo krst nad 10.000 spreobrnjencev. Avguštinovo delo je bilo podobno delu apostola Pavla. Njegova naloga je bila postaviti
temelje Cerkvi na Angleškem in to nalogo je
odlično izpolnil, zato ga po pravici imenujemo "apostol Anglije".

SMEH JE POL ZDRAVJA
KOSILO – »Draga, kaj je danes za
kosilo?« – »Nič.« – »Kako nič? Že
včeraj je bilo »nič!« – »Ja, skuhala,
sem za dva dneva.«
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