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Leto XVI., 16 (826)

Z VSTAJENJEM JEZUSA KRISTUSA
NAS JE BOG PRERODIL ZA ŽIVO UPANJE

Vstajenjska aleluja še vedno odmeva. Kristus je smrt premagal enkrat za vselej in nam odprl vrata v večno življenje.
Apostoli so to dojeli šele po prvih binkoštih. Zato nam Peter
v svojem pismu govori o novem upanju: »V svojem velikem
usmiljenju nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih
prerodil za živo upanje, za nerazpadljivo, neomadeževano in
nevenljivo dediščino.«
V ozadju tega veselega sporočila je usmiljenje. Naš Bog ni
Čez osem dni
sodnik, ki komaj čaka, da se lahko maščuje, ampak usmiljeni
so bili njegovi učenci
Oče, ki mu je zelo hudo, ko zahtevamo dediščino in potem
zopet notri in
zbežimo od njega. Potolaži se šele takrat, ko od daleč opazi
Tomaž med njimi.
sina, ki se vrača domov. Pomen Božjega usmiljenja je gloJezus pride pri zaprtih
boko čutil papež sveti Janez Pavel II. Na belo nedeljo novovratih, stopi v sredo in reče: krščenci odložijo svoja bela oblačila, ki simbolično pomenijo
»Mir vam bodi!«
nedolžnost, ki jo pri krstu prejmemo in s tem postanemo novi
Potem reče Tomažu:
ljudje. Papež je to razumel kot velik dar Božjega usmiljenja,
»Deni svoj prst semkaj
ko je Bog Adamov greh popravil z novo, večno zavezo, potrjeno s krvjo svojega Sina. To Božje usmiljenje doseže svoj
in poglej moje roke;
višek z vero v življenje, ki se s smrtjo ne konča, kar je dokapodaj svojo roko
zal Jezus z vstajenjem od mrtvih in s svojim poveličanjem.
in jo položi v mojo stran
To je začetek novega upanja, da smrt nima zadnje besede in
in ne bodi neveren,
da za vsem, kar se vsak dan spreminja in umira, vstaja žiampak veren!«
vljenje, ki je večno. To novo stvarnost pa lahko dojemamo
Tomaž mu odgovori:
samo z vero in z zaupanjem njemu, ki je prvi vstal od mrtvih.
»Moj Gospod in moj Bog!«
Pravkar povedano je logično in teoretično sprejemljivo, a
Jezus mu reče:
konkretno življenje je daleč od te resničnosti. Zakaj? Naših
»Ker si me videl, veruješ;
pet čutov nas tako priklepa na zemeljsko resničnost, da ne
blagor tistim, ki niso videli vidimo onstran te otipljive stvarnosti. Kdor je odvisen od trenutnih užitkov je oropan vere v to, kar ostane, se ne spremiin so verovali.«
nja in ga molj časa ne more uničiti. Tudi duhovno življenje je
(Jn 20,26–29)
del tega spremenljivega življenja, vendar ne pri človeku, ki je
pozoren na svoje vzpone in padce ter se zaveda, da na svoji poti ni sam. Kdor hodi z Bogom je iz
dneva v dan bolj razsvetljen, bolj svet in hkrati bolj človek. Apostol Peter je bil preprost ribič, a je v
hoji za Jezusom počasi odkrival to novo stvarnost, ki ga je presegala. Naš položaj je sicer precej
drugačen, ker mi nismo hodili z Jezusom, zato se lahko zanašamo le na očividce in jim moramo
verjeti, da je to, kar so zapisali, čista resnica. Sicer pa nas tudi vsakodnevni dogodki opozarjajo, da
je med nami živi Bog, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja s človeštvom. Če smo pozorni na dogajanje
okrog sebe, lahko vsak dan odkrivamo čudeže, ki se še vedno dogajajo.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT – mol.ura k Božjemu usmiljenju
2. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h +Justa Margon, Trnje 62, obletna
- BELA NEDELJA
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
23.4.
Sv. Juriji, mučenec Juršče 12h SHOD: V čast sv. Juriju za sosesko – Ofer
Ponedeljek 24.4.
Trnje
19h Po namenu darovalcev
Sv. Marija Kleopova

Torek

25.4.

Sv. Marko, evangelist

Sreda

26.4.

Marija,Mati dob.sveta

Trnje

19h V čast Sv.Duhu za birmance (g. škof)
+Alojz Perenič, Klenik 20 (župnik)

Trnje

19hV dober namen

27.4. Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
19h +Milan Uhelj, Juršče 33/a
18h Spoved za starše, botre, domače in druge…
Petek
28.4.
Trnje
Sv.Peter Chanel, muč.
19h V dober namen
Sobota
29.4. Zagorje 17,30 +Jožefa Želje, Zagorje 17, obletna
Četrtek

Sv. Hozana Kotorska Trnje

Sv. Katarina Sienska

+Jože, Janez in +i starši Fatur, Zagorje 122, obl.
Trnje

19h V dober namen

3. VELIKONOČNA
NEDELJA
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
30.4. Trnje
15h BIRMA: V čast Sv.Duhu za birmance

Sv. Pij V., papež

- BIRMANSKO DEVETDNEVNICO smo začeli v petek. Birmanci, starši in botri,
pa tudi drugi, vztrajajmo v molitvi k Sv. Duhu, da bi Ga pripravljeni sprejeli z odprtimi srci in sodelovali z njegovimi darovi, ki nam jih je namenil.
- MAŠNI NAMENI: Ta teden je v Trnju vsak dan sv. maša, a ni dovolj mašnih naročil, zato je več kot pol dni maša v dober namen. Če kdo želi, da ta teden mašujem po njegovem namenu, naj pride v zakristijo, da se dogovorimo. Maše se ne
darujejo samo za pokojne, ampak tudi za potrebe živih. Ta teden je še posebej
priporočljivo, da jih darujemo za birmance, njihovo trdnost in zvestobo v veri.
- VEROUK ta teden do torka je reden, razen za 7. razred, ki mu odpade zaradi vizitacije, za ostale ta teden ni verouka zaradi počitnic.
- GOSPOD ŠKOF JURIJ bo prišel na VIZITACIJO – uradni obisk obeh župnij v
torek, 25.4. popoldne. Zato bo srečanje za birmance in ostale veroukarje obeh
župnij ob 18h v cerkvi v TRNJU. Tam bo maša za vse ob 19h. Po maši pa še
srečanje s člani ŽPS, ŽGS, MŽ Karitas in ostalimi župnijskimi sodelavci. Lepo
vabljeni k čim večji udeležbi!
- SPOVED za starše in domače ter za botre in ostale bo v petek od 18h do
18,45. Spovedoval bo g. Marjan iz Pivke. Lepo vabljeni, da se tudi na duhovni način pripravite na praznovanje sv. birme.
- SLOVENSKA KARITAS nas vabi: Pomagajmo preživeti družinam in posameznikom, ki so v stiski zaradi neredne zaposlitve in brezposelnosti! – Položnice za
ta namen so na mizici za tisk. Na položnicah so tudi informacije o namenu zbiranja denarja in koliko in komu so pomagali preteklo leto z zbranimi sredstvi. Priporočam, da si jih vzamete in pomagate po svojih močeh.

- SKAM – Skupnost katoliške mladine vabi mlade na tedenski poletni duhovni
oddih na otok Kaprije (v bližini Šibenika). Pripravljeni so tudi programi za družine.
Nekaj letakov je na mizici za tisk. Več informacij na www.skam.si ali kaprije@kskam.si.

ZAKLENJENA VRATA MOJEGA SRCA
Vstali, ki ga predstavlja tudi današnji sam vrata, skozi katera lahko vstopimo v
evangelijski odlomek, pride skozi zaklenje- življenje.
na vrata. Ne more ga zadržati strah učenVrata so podoba prehoda iz enega obcev, da ne bi prišel skozi zapahnjena vrata močja na drugega, npr. iz tega sveta v onosin jim zaželel miru. To je čudovita podoba transtvo, iz posvetnega v posvečeno obmovstajenja: svoja vrata prepogosto zaklepa- čje … V drugačno življenje.
mo pred drugimi, nikogar ne pustimo vstoV sanjah včasih ne najdemo vrat, ki vopiti, skrivamo se za oklep strahu. Vstajenje dijo v naš dom. To je lahko podoba, da ne
pomeni, da nobena ključavnica ali zapah ne najdemo poti do svojega srca, do samega
moreta zadržati Vstalega, ki želi doseči na- sebe, da se samo iščemo, izgubljamo pa stik
še srce in vstopiti pri nas. In nobena krščan- s svojo dušo. Če bomo stopili skozi vrata,
ska skupnost, ki se zapre pred drugimi, ne bomo sposobni iti iz sebe in v svojo globimore preprečiti, da sam Vstali ne bi stopil v no, povezani bomo s svojim srcem in sponjihovo sredino in je spremenil.
sobni bomo oblikovati svet okoli sebe.
Vrata so v mnogih pravljicah in legendah
Kristus kot prava vrata – to je lepa podosimbol človekovega samouresničevanja. ba za vstajenje. Naj svoja vrata še tako zaSam Jezus pravi (na enem drugem mestu pahnemo (kot so to storili tudi učenci v daistega evangelija): »Jaz sem vrata. Kdor našnjem evangeliju) – Kristus kot vrata v
stopi skozme, bo rešen; hodil bo noter in življenje bo prodrl skozi naša zaklenjena
ven in bo našel pašo.« Jezus pa ne vstopa vrata. In ko prodre do nas, najdemo po
samo skozi naša zaprta vrata, ampak je on njem pot k samemu sebi.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Vsaka nedelja je »spomin« Jezusove velike noči. Po soglasnem pričevanju evangelistov je Kristus vstal »prvi dan tedna«. Ta
dan so se zgodili vsi tisti dogodki, na katerih
temelji vera kristjanov. Jezusovo vstajenje,
velikonočna prikazovanja, izlitje Svetega
Duha. Prvi kristjani so sprejeli judovski tedenski ritem, toda od vstajenja naprej so dali temeljni pomen prav »prvemu dnevu po
soboti« (prim. Lk 24,1). Evangelista Janez
in Luka nam postavljata v vrhunec tega dne
prav spomin obeda z Vstalim. Kot nadaljevanje obedov z Jezusom so bila »srečanja«
prvega dne v tednu. Spomnimo se na apostolska dela, ki nam poročajo, da so se verniki zbrali kot občestvo (ena družina), da so
skupaj »lomili kruh« in poslušali besedo
apostola.

Z udeležbo pri maši družina posveti prostor in čas, daruje energijo in sredstva, se
uči, da življenje ni sestavljeno samo iz potreb za uslišanje, ampak iz odnosov, ki jih
gradi. Zastonjskost nedeljske evharistije zahteva, da je družina deležna spomina Jezusovega vstajenja. Pri vsaki maši se družina
hrani z besedo in kruhom, ki da okus in
smisel besedi in hrani, ki se deli pri domači
mizi. Otroci se tako lahko že od malega
vzgajajo v poslušanju besede, doma ponavljajo to, kar so slišali v skupnosti. To jim
pomaga odkrivati nedeljo kot »Gospodov
dan« - dan, ki je drugačen od ostalih! Je
srečanje z vstalim Jezusom kot središčem
nedelje.
Spomin križanega, ki je vstal, označuje
razliko med nedeljo in prostim časom: če ne

srečamo Njega, praznika ni, obhajilo ostane
samo čustvo, nesebična ljubezen samo gesta
solidarnosti, ki pa ne gradi krščanskega občestva in ne vzgaja za poslanstvo. Medtem
ko nas vodi v srce Boga, nedeljska evharistija
gradi družino in družina v občestvu kristjanov
na nek svojevrsten način gradi evharistijo.

28. april
PETER CHANEL

Po: Družina: delo in praznovanje (VII. Svetovno srečanje družin)

Dobri Jezus; ko si vsaka družina prizadeva ustvariti primerne okoliščine za
dostojno življenje, se ti najprej zahvaljujemo za skrbne očete in matere, ki
znajo umirati sebi, da bi hranili svojo
družino; ki znajo premagovati sebe, da
bi bilo drugim v družini dobro; ki se
znajo veseliti, ko je vsem v družini lepo.
Skupaj z Očetom razlivajta nanje vajinega Svetega Duha, ki je vir vse dobrote in studenec žive vode. Naj postanejo
vse družine varna ognjišča. Družinam,
ki so brez enega od staršev, izkaži še
posebno skrbnost z različnimi lepimi
presenečenji in pri tem uporabi tudi nas,
ki živimo ob takšnih družinah. Zakonce,
ki niso obdarjeni s svojimi otroki, razsvetljuj po svojemu Duhu, da bodo odkrivali, komu naj podarijo svojo starševsko skrbnost. Vse to te prosimo v
velikem zaupanju, saj si ti naš Odrešenik, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Bog, odvrniti se od tebe pomeni pasti.
Obrniti se k tebi pomeni vstati.
V tebi ostati pomeni
imeti vedno zanesljivo pomoč.

(sv. Avguštin)

SMEH JE POL ZDRAVJA
PSI – Janez je pripravil šolski referat. Tema
je bila »pes«. Med drugim je sošolcem povedal tudi tole: »Psi imajo radi vodo. Nekateri tako zelo, da v njej celo živijo. To so
morski psi.«

Rodil se je 1803 v lyonski škofiji. Prvo
znanje si je nabral v župnijski šoli. Že od
mladih let ga je mikalo, da bi šel za misijonarja med pogane. Leta 1827 je postal duhovnik. Štiri leta po novi maši se je začel
pripravljati na misijonsko delo v Oceaniji.
Njegov cilj je bila Nova Zelandija. Njegovo
življenje je zaznamovala nesebična pomoč
bolnikom in neizčrpna potrpežljivost. To je
pri otočanih vzbudilo naklonjenost. Zaradi te
naklonjenosti pa se je poglavarjev svet starešin zbal za svoj ugled pri ljudstvu, zato so
mu začeli nagajati. Vse se je stopnjevalo tako daleč, da so 28. aprila 1848 vdrli v njegovo kočo, ga pobili s kolom in mu nato z
motiko razklali lobanjo. Je zavetnik otokov
Južnega morja.

Tviti papeža Frančiška
Kristjani ne postanemo sami od sebe.
Vera je predvsem dar
od Boga, ki ga prejmemo v
Cerkvi in preko nje.
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