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Leto XV., 4 (764)

VI STE KRISTUSOVO TELO

Človeško telo je demonizirano in vsaj v nekem pogledu se
uresničuje to, kar je zapisano na prvih straneh svetega pisma:
"Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je
ustvaril, moškega in žensko je ustvaril!" (1 Mz 1,27). Človeško
telo častimo po božje in za brezhiben zunanji izgled ženske in
moškega se trudijo vse branže modne industrije. Biti moramo
brezhibni: lepi, zdravi, vsestransko aktivni, brez gubic, večno
mladi. Najstarejši pisni viri nam govorijo o tem, kako je človek
vedno iskal zel mladosti in nesmrtnosti. Zato smemo trditi, da
je v nas zares nekaj božjega in se sveto pismo ne moti, ko trdi, da smo ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti. Zakaj potem
Dali so mu knjigo preroka
ne uspemo biti bogovi? Kje se je zataknilo?
Izaija. Odprl je knjigo in našel
Apostol Pavel je v pismu Korintčanom govoril prav o tej
mesto, kjer je bilo pisano:
problematiki. V tem cvetočem pristanišču se je srečeval z ljud»Duh
Gospodov je nad menoj,
mi z vseh koncev sveta. Ko si je skušal ustvariti bolj celostno
zato me je mazilil.
podobo o tem mestu in majhni krščanski skupnosti, ki jo je tam
ustanovil, je imel pred seboj predstavo o človeškem telesu, ki
Poslal me je, da ubogim
ima mnogo udov. Simboliko telesa je uporabil za duhovni razoznanim blagovest;
voj: "Kakor je namreč telo eno in ima veliko udov, vsi telesni
da naznanim jetnikom
udje pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi s Kristuoproščenje in slepim pogled;
som. V enem Duhu smo bili namreč vsi krščeni v eno telo.« Ti
da
zatirane izpustim v prostost
stavki so prava poezija o stvarstvu, kjer je vse dobro in usklain oznanim leto
jeno, ker pokorno deluje v skladu s svojimi zakonitostmi. V
različnosti in raznovrstnosti ponudbe je rdeča nit, ki vse poveBožjega usmiljenja.«
zuje in nas dela človeške. To je Pavel občutil v Korintu, ko se
In zaprl je knjigo,
je soočal z različnimi, kulturami, jeziki, rasami, običaji in navajo dal služabniku in sédel;
dami. Pestra ponudba je vedno izziv in hkrati velika preizkušin vseh oči v shodnici
nja: kaj je dobro in kaj slabo, kaj mi bo koristilo in kaj me lahko
so bile uprte vanj.
uniči oziroma me naredi odvisnega. Ni vse zlato, kar se sveti.
Začel jim je govoriti:
Vendar je apostol Pavel videl v Korintu bolj izziv kot pa grožnjo, ker je prepričan, da je v ozadju Bog, po katere vsi hrepe- »Danes se je to pismo izpolnilo,
nimo, pa čeprav si ga vsakdo po svoje predstavlja. Bog je rdekakor ste slišali.«
ča nit, ki vse povezuje in nas dela ljudi. Kot telo nima samo
(Lk 4,17–21)
enega uda, ampak jih ima nešteto in vsi sinhrono delujejo, tako tudi človeštvo ne sestavlja le ena rasa, ena kultura, en jezik, en spol, eno življenjsko obdobje, temveč
gre za mnoštvo v enem telesu. Zato uči: "Vi ste Kristusovo telo in vsak posameznik je njegov ud." Kaj to
pomeni? Predvsem to, da na svetu ni nihče odveč. Vsako je pomemben, za vsakega je določeno točno
mesto, kjer se bo najbolje uresničil. Vsak ima poslanstvo, ki ga ne odkriješ enkrat za vselej, ampak se ti
razkriva postopoma, v skladu s tvojo starostjo in dojemanjem. Zato se učimo vse življenje. Hvala Bogu,
da je tako. Če ne bi bil vsak dan nov izziv, bi bilo življenje zelo dolgočasno.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
3. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
24.1.
Sv. Frančišek Saleški

Ponedeljek

8,30 Češčenje SRT
9h +Franc Rebec, Trnje 73
Za duhovne poklice, Klenik

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Juršče
25.1. Palčje

12h V dober namen
17,30 +Marija in Anton ter vsi +i Grl, Palčje 55, obletna

Spreobrnje. ap.Pavla

Torek

26.1. Klenik

17,30 V zahvalo za sv. krst in zakon, Klenik 85

Sv. Timotej in Tit, šk.

Sreda

27.1. Zagorje

Sv. Angela Merici, d.

Četrtek

7h +Ivana Česnik in Julijana Kljun, obletna

28.1. Parje

16,30 +Pavla Krašnja, Parje 23/a
Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
29.1. Zagorje 17,30 +Emilija Knafelc, Zagorje 112, 30. dan

Sv, Tomaž Akvinski

Petek

Sv. Konstancij, škof

Sobota

30.1. Zagorje 17h Spoved

Sv. Martina, mučenka

17,30 +Pavel Škrlj, Drskovče 1/a, obletna
+i Šircelj, Mala Bukovica 4

4. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
31.1.
Sv. Janez Bosko, duh.

8,30 Češčenje SRT
9h +Jože Žigon, Trnje 58, obletna
+Franko in +i starši Rotar, klenik 56/a, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h +Jože in Anka Oberstar, Palčje 37, obletna

- MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV se sklene jutri, 25.1. Vabim
vas, da radi molite za edinost kristjanov.
- SESTANEK ZA VSE STARŠE VEROUČENCEV bo v torek, 26.1. ob 18,30 v
Trnju v Mežnariji; v četrtek ob 19h pa v župnišču v Zagorju. Vsi starši lepo vabljeni!
- NEDELJA SVETEGA PISMA je zadnja v januarju. Na to nedeljo, 31. januarja
2016, ob 15h ste lepo vabljeni na srečanje bibličnih skupin člani in bogoslužni bralci ter drugi na Škofijsko gimnazijo v Vipavi. Nagovoril nas bo škof Jurij z
razmišljanjem: "Bodi torej usmiljen in pravičen!" Po nagovoru prilika za pogovor in
agape.
- SVETO LETO USMILJENJA ima namen, da poglobi našo vero v neskončno
dobrega in usmiljenega OČETA, ki je poslal na svet SVOJEGA SINA, da bi nas
odrešil in nam pokazal pot, ki nas vodi k Očetu. Vsi smo grešniki in vsi potrebujemo spreobrnjenje. »Kdor pravi, da nima greha, je lažnik.« pravi Sveto pismo.
Da bi obnovili in poglobili svojo ljubezen do Boga, nas bo v tem letu obiskovala
podoba USMILJENEGA JEZUSA. Najprej naj jo sprejmejo družine prvoobhajancev, potem pa še vsi ostali, ki boste to želeli. Vsi se pa vpišite na list, ki je na mizici za tisk. V Trnju bo za vsako vas določen čas, ko jim bo na voljo, v Zagorju
pa ne bo razporeda po vaseh, ampak se bo vsak lahko vpisal, kadar bo želel.
Vsak ga vzame v cerkvi prvi dan in zadnji dan ga prinese nazaj. Če je le možno,
naj bo tisti dan tudi pri sv.maši.

VERSKI TISK nas seznanja z življenjem Cerkve doma in po svetu, o čemer
ostali tisk zelo malo poroča, največkrat le o raznih aferah, da očrni nas kristjane.
V zvezi s papežem pa le tisto, kar naj bi bilo njim v prid. – Verski tisk pa nam pomaga, da se v veri poglabljamo. Kdor nič verskega ne bere ali posluša verskih
oddaj na radiu Ognjišče, se od vere oddaljuje in bo kmalu zapustil tudi versko
prakso in dejansko odpadel od vere.
- NAROČNINA NA VERSKI TISK: pred nami je še zadnji teden januarja, ki je posvečen verskemu tisku. Tisti, ki še niste poravnali naročnine za to leto, vas vabim,
da to storite čim prej. Naročnina za Družino je 95.- €, Ognjišče 29,70 €, Misijonska obzorja 9.- € in Mohorjeve knjige 46.- €.

KAKŠNA DUHOVNOST?

Pred nedavnim me je pretreslo pripovedovanje domačih o njihovem sorodniku, ki se je odpravil v
Indijo za daljše obdobje, da bi »poglobil svojo duhovnost«. Doma je pustil ženo in otroka, pustil službo in prodal precej vrednosti, da bi si omogočil to potovanje. Poglobiti duhovnost! A kakšno, sem
se spraševal skupaj z domačimi. Kakšna je duhovnost, ki zapusti doma nepreskrbljenega otroka in
neodgovorno ravna z drugimi!?
Običajno ljudje duhovnost enačimo z nematerialnostjo. Najbrž je tako ravnal tudi omenjeni človek.
Zapustil je snovno in se odločil za duhovno. Za kristjane pa je duhovno tisto, kar izhaja iz Svetega
Duha.
Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil« (Lk 1,18).
Gre za Kristusov nastopni govor v domači shodnici, v katerem poudari, da ga vodi Sveti Duh. Sveto
pismo tudi govori, da je bilo vse Jezusovo življenje pod vodstvom Duha: bil je spočet od Duha, Duh
ga je vodil v puščavo, Duh je bil navzoč pri krstu in končno je Kristus na križu izdihnil duha. Ker je
bil poln Duha, se je Jezus čutil poklicanega (maziljenega), da »oznani jetnikom prostost in slepim,
da spregledajo, da zatirane pusti na svobodo«. Jezus, ki je bil poln Duha in je ta vodil njegovo življenje, ni priporočal nasprotja snovnemu (materialnemu), ampak je v svetu opravljal dobra dela in
dela usmiljenja, ki so bila sad Duha.
Z Božjim Duhom mora biti zaznamovano tudi življenje vsakega kristjana. V zgodovini Cerkve
nam svetniki zgovorno dokazujejo, kako so na najrazličnejše načine uresničevali navdihe Duha.
Ene je Duh zaznamoval, da so stregli ubogim (mati Terezija), druge, da so ustanavljali časopise, da
bi oznanjali evangelij (don Alberione), tretje, da so združili oboje (Maksimiljan Kolbe), četrte, da so
darovali svoje življenje za Kristusa (Edith Stein) … Številne nerazglašene svetnike je vodil Duh, da
so bili zvesti zakonci in dobre matere ter skrbni očetje, požrtvovalni duhovniki, marljivi delavci …
Opravljali so različna dela, vse dobre navdihe pa jim je dajal Sveti Duh.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Ko je Jezus nastopil svojo učiteljsko pot, se je najprej ustavil v domačem kraju.
V soboto je šel v shodnico, kjer so mu dali v roke zvitek Svetega pisma. Odprl ga
je na mestu preroka Izaija in bral. Nato je zvitek odložil in dejal: »Danes se je to
Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (prim. Lk 4,18–21).
Z Jezusovim učlovečenjem in delovanjem se je torej na svetu začelo uresničevati
Božje kraljestvo. Uresničuje pa se tudi danes; po Cerkvi, ki je »na zemlji kal in
začetek tega kraljestva«. Cerkev od Kristusa »prejema poslanstvo, da oznanja in
vzpostavlja Kristusovo in Božje kraljestvo med vsemi narodi« (C 5), poudarja
koncil. Cerkev je v službi Božjega kraljestva; oznanjati in razširjati ga mora vse
dotlej, dokler ne bo sam Božji Sin ob koncu časov dovršil Božjega kraljestva.

Sicer pa bi pojem Božjega kraljestva
lahko opredelili takole:
Božje kraljestvo je bližina Boga, ki človeka sprejema, mu odpušča in ga dviga;
ki ga ozdravlja in osvobaja od vsega, kar
ga ovira, da bi bil lahko v polnosti Božji
človek; je Božja osvoboditev za nove
medsebojne odnose; je polnost življenja
(kruh in vino v izobilju za vse) in je osvoboditev izpod oblasti greha in smrti.
Zgovoren simbol za Božje kraljestvo, ki
ga je Jezus večkrat uporabljal, je gostija.
Gostija simbolizira Božje veselje, občestvo, obilje, skupno delitev in povezanost.
Zato je tudi Jezus začel razodevati svoje
veličastvo prav na svatbi v Kani Galilejski, o kateri nam je poročal evangelist
minulo nedeljo.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli

Kjer Bog ne zavzema prvega mesta,
je na kocki človeško dostojanstvo.
Zato je nujno priporočljivo
pripeljati današnjega človeka do tega,
da bo odkril resnično obličje Boga,
ki se nam je razodel v Jezusu Kristusu.

(Benedikt XVI.)

Vednost o Bogu brez poznanja
naše bede poraja domišljavost.
Vednost o naši bedi brez poznanja
Boga rodi obup.
Vednost o Jezusu Kristusu
ustvarja sredino, ker v njem najdemo
tako Boga kot našo bedo.

(Blaise Pascal)

SMEH JE POL ZDRAVJA
GLEDALIŠČE – Ko stopata proti vratom
gledališke dvorane, pravi Tone svoji ženi:
»Po moje je bila velika napaka, da sem
danes oblekel novo obleko.« – »Zakaj tako misliš, saj ti res dobro pristoji.« – »To
že, ampak vstopnici pa imam v stari obleki!«

25. januar
SPREOBRNITEV APOSTOLA
PAVLA

Pavel je zelo goreče sodeloval z judovskimi
verskimi oblastmi v preganjanju kristjanov.
Na poti v Damask, kamor je šel z istim namenom, da zajame skupino kristjanov in jih
privede pred sinedrij, ga je nenadoma zaslepila svetloba z neba. Padel je po tleh in
zaslišal glas, ki mu je rekel: »Pavel, Pavel,
zakaj me preganjaš?« Odvrnil je: »Kdo si,
Gospod?« »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Zdaj pa vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti!« (prim. Apd 9,46). Na ta Jezusov klic je Pavel odgovoril z
isto gorečnostjo, s kakršno je prej preganjal
kristjane. Sprejel je krščanstvo in začel
oznanjati Božjo besedo.

Tviti papeža Frančiška
Luč vere osvetli vse naše
odnose in nam pomaga, da
jih živimo v harmoniji s
Kristusovo ljubeznijo – da
jih živimo kot Kristus.
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