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GLEJ, VSE DELAM NOVO

Vsakdo je prepričan, da je življenje enkratna priložnost,
ki jo je treba izkoristiti in za seboj pustiti vidno sled. To najbolj občuti najstnik, ko zapušča obdobje odvisnega otroka
in je pred izbiro svojega poklica: "Kakšna bo moja prihodnost? Bom v svojem poklicu srečen? Ali se bodo s to izbiro moje sanje zares uresničile?" To je obdobje idealista, ko
se počutiš najbolj sposobnega od vseh in si prepričan, da
boš za seboj pustil neizbrisno sled, ki te bo zapisala v zgodovino kot velikega človeka. Prav je tako. Vsakdo mora
imeti velike sanje, da se potem vsaj delček želja uresničeNovo zapoved vam dam:
ni. Si-cer pa smo bili poklicani v življenje z določenim naLjubite se med seboj!
menom in imamo natančen zapis v svojih genih, kakšno je
naše poslanstvo in kako bomo soustvarjalci Božjega kraKakor sem vas jaz ljubil,
ljestva. Zakaj se ob takšnem sanjskem načrtu mnogim vse se tudi vi ljubite med seboj.
zalomi?
Po tem bodo vsi spoznali,
Apostol Janez je v svoje videnju opazoval novo nebo in
da ste moji učenci,
novo zemljo. Gledal je uresničitev starodavnih napovedi:
ako boste imeli
"Videl sem sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z
ljubezen med seboj.«
neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala
(Jn 13,34–35)
za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel
od prestola in rekel: 'Glej, prebivališče Boga med ljudmi! in Prebival bo z njimi.' ... Tisti, ki je
sedel na prestolu, pa je rekel: 'Glej, vse delam novo!'" Ta vizija ni enosmerna pot, ki bi potekala
od zgoraj navzdol, ampak je dialog med Bogom in človeštvom, med nebom in zemljo, med
onstranstvom in zemeljsko resničnostjo. Kaj to pomeni za posameznika in njegove predstave o
prihodnosti?
Vsak posameznik je znotraj tega Božjega načrta. Moje življenjske sanje so del te vizije drugačne prihodnosti, ko bo Bog vse v vsem. Bog ne more narediti nove stvari brez ljudi, brez generacije, ki živi sedaj, kajti človeka si je zamislil kot soustvarjalca, kot tistega, ki bo uresničil
njegov načrt, vsemu ustvarjenemu bo dal ime in bo stvarstvo udomačil, da bo v službi ljudem.
Stavek: "Glej, vse delam novo!" je treba sprejeti kot izziv in priložnost. Bog me je izbral, da bi
bil orodje v njegovih rokah. Z menoj želi narediti nekaj novega, kar bo spremenilo tok človeške
zgodovine in bo nakazalo smer poveličanja vsega ustvarjenega. Jaz sem del Božjega ljudstva,
Bog je z menoj, vsak dan znova mi odkriva svoj načrt odrešenja, iz dneva v dan me vabi in mi
ponavlja: "Vse delam novo!"
Kakšna je moja vizija prihodnosti: stojim ob strani, ali se vsak dan trudim, da bi odkril Božji
načrt? Moj kamenček v mozaiku Božjega kraljestva je zelo pomemben. Gorje meni, če bo tisto
mesto prazno, če bo tam luknja. Zato se bom potrudil, da bom dobro orodje v Božjih rokah.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
5. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
NEDELJA
24.4. Zagorje
Sv.Fidelis, duh.,mučen. Juršče
Ponedeljek 25.4. Sv.Pavel
Sv. Marko, evangelist Palčje
Torek
26.4. Klenik

8,30 Češčenje SRT
9h +Justa Margon, Trnje 62, obletna

10,30 Za vse župljane obeh župnij
12h SHOD: V čast sv. Juriju za sosesko Juršče - ofer

16h +Ivan Frank, Drskovče 19, pogrebna
19h +Bogdan Pavlovič, Palčje 2, osmina
19h +Tomaž Štrancar, dar. brat Mirko

M., Mati dobrega sveta

Sreda

27.4. Zagorje

Bl. Hozana Kotorska

28.4. Juršče

Četrtek

7h +Marija in +i starši Štavar, Zagorje 85
17,30 +Tinca Žužek, Juršče 83, 30. dan

Sv. Peter Chanel, m.

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
29.4. Zagorje 19h +Ivan Frank, Drskovče 19, osmina

Petek

Sv. Katarina Sienska

Sobota

30.4. Zagorje 18,30 Spoved

Sv. Pij V. papež

19h +Lado Smerdelj in +Anton Fatur, Zagorje 81, obl.
+Jože, Janez in +i starši Fatur, Zagorje 122, obletna

6. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
NEDELJA
1.5.
Sv. Jožef, delavec

8,30 Češčenje Usmiljenega Jezusa – spoved
9h +Ivanka Štrukelj, Trnje 101, dar. Nadja S.
Začetek Šmarnic

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Palčje

12h +Marija in Franc Rebec, Palčje 1, obletna

Zagorje 15h Začetek šmarnic
- SHOD SV. JURIJA na Jurščah je danes ob 12h.
- VEROUK: v ponedeljek in torek reden, ostalim odpade zaradi mini počitnic.
- ŠMARNIČNA POBOŽNOST začne v nedeljo, 1. maja. Lepo vabim otroke in
odrasle k tej pobožnosti, s katero častimo našo nebeško Mater Marijo, se ji priporočamo in izročamo, še posebej letos, ko se pripravljamo na drugi obisk Fatimske
Marije po naših župnijah. Čim bolj poglobljeno se bomo pripravljali na ta dogodek,
več milosti si bomo izprosili. – Pri šmarnicah bomo brali o fatimskih dogodkih »Z
Marijo v življenje«. Otroci, ki boste redno (vsaj 20 krat) hodili k šmarnicam, boste
vsakokrat dobili košček slike, ki jo boste do konca šmarnic sestavili. Kdor pa bo
obiskal vse šmarnice, bo ob koncu prejel posebno nagrado. Kdor namerava redno prihajati, naj za kavcijo prinese 3,00 €. Kdor bo redno obiskoval šmarnice, jo
bo ob koncu dobil vrnjeno. Prijavite se čim prej, ker jih imam samo 30 za obe
župniji.
- KVIZ ZA VEROUČENCE o življenju blažene Matere Terezije, sv. patra Pija in
sv. Faustine Kowalske je potekal včeraj dopoldne v Postojni. Iz naših dveh župnij je sodelovala le mlajša skupina: Matic D. iz Trnja, Maks iz Klenika in Lara iz
Parij. Dosegli so med šestimi skupinami PRVO mesto, za kar jim čestitamo in želimo, da bi jim ti sveti ljudje bili tudi kažipoti in priprošnjiki v življenju.
- POSVETITEV OBNOVLJENE CERKVE IN OLTARJA NA SVETI TROJICI bo v
ponedeljek, 2. maja 2016 ob 12h. K tej slovesnosti vas že danes lepo vabim. Cer-

kev in oltar bo posvetil naš ordinarij g. škof dr. Jurij Bizjak. - Hvaležni bomo
tistim, ki morete in ste pripravljeni pripraviti kak prigrizek za praznovanje po
maši. To bo edinstveno praznovanje, kajti cerkev in oltar se posveti samo enkrat v
njenem obstoju, kakor tudi krst prejmemo kristjani samo enkrat v življenju.
- DANAŠNJA DOBRODELNA NABIRKA ZA POMOČI POTREBNE V UKRAJINI
je po papeževem vabilu in naročilu po vseh cerkvah v Evropi. – Papež pravi, da
želimo s tem dejanjem poleg dejavne ljubezni, ki lajša materialno trpljenje, izraziti
bližino in solidarnost z vsemi trpečimi v Ukrajini. - Papežev poziv za Ukrajino prihaja v času, ko so razmere še vedno dramatične. Pomoč potrebuje preko
800.000 ljudi, ki so pod nadzorom ukrajinske vlade in vsaj 2.700.000 ljudi na območjih, ki niso pod nadzorom ukrajinske vlade.
- DAROVI: za oljke (za popravila istrskih cerkva): Trnje =109,07 €, Zagorje
=68,73 €; za Karitas: T =57,50 €, Z =81,70 € in 20.- AUD; Otroci za otroke: T
=48,86 € in Z =35,00 €; Božji grob (za kristjane v Sveti deželi): T =186,00 €, Z
=15,02 €; ofer na Veliko noč: T =819,96 € in 262,47 €, Z =647,30 €. Bog povrni
vsem darovalcem za vse darove!

NOVA ZAPOVED, UTEMELJENA Z ŽIVLJENJEM
Ko danes Kristus v evangeliju pravi:
»Otroci, novo zapoved vam dam, da se
ljubite med seboj!« (Jn 13,34), hoče poudariti, da je temeljna in pravzaprav edina zapoved, ki nam jo daje, zapoved
medsebojne ljubezni. Seveda Jezus ni
samo govoril o ljubezni, ampak nam je
dal zgled ljubezni, saj pravi: »Kakor sem
vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med
seboj!«.
Kako Kristus ljubi, vidimo tudi iz začetnega stavka današnjega evangelija:
»Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel.« Jezus je vedel, da ga
gre Juda izdat, a je takoj po njegovem
odhodu dal učencem zapoved ljubezni.
Človeško bi bilo, da bi takrat učencem
povedal nekaj krepkih: očital bi jim lahko, kako jih je posebej učil, kako so oni
videli čudeže itd., a da sedaj eden odhaja, da ga gre izdat.

Kristus pa takrat spregovori o potrebnosti ljubezni in da novo zapoved. V tem
je ta zapoved nova? Tudi v tem, da Kristus naroča ljubezen do vseh ljudi, torej
tudi do Juda. To ni samo po sebi umevno. V takratni kulturi je bilo drugače.
Judje so ljubili samo Jude, ne pa poganov. Grki so ljubili samo svobodne sodržavljane, sužnjev pa ne. Jezus pa razširi ljubezen do vseh.
Novost Jezusove zapovedi je tudi v naročilu, naj ljubimo prvi in brezpogojno.
Najprej je pri zadnji večerji umil učencem noge in šele nato govoril o ljubezni.
Najprej jim je pokazal, kako jih ljubi, šele nato jim je dal zapoved ljubezni. Pri
Kristusu ni razkoraka med besedami in
dejanji. Pri njem so besede in življenje
eno. Jezus je prva govoreča pridiga ljubezni.

Slabotni ljudje smo, priklenjeni k zemlji, in sam
si rekel, da še ne moremo tja, kamor greš ti. Prej
se morajo uresničiti blage besede tvoje zapovedi: ''Ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil.'' Šele po ljubezni smo sposobni slediti tebi,

hoditi po poti Resnice in Življenja. Naše prepoznavno znamenje naj bo bratska ljubezen - karitas. Bodi zahvaljen, da te smemo imenovati
Ljubljeni.

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Nekega popoldneva leta 1953 so se časnikarji in predstavniki oblasti ter različnih organizacij zbrali na železniški postaji v Chicagu, da
bi pozdravili Nobelovega nagrajenca za mir leta
1952. Ko je stopil iz vlaka, so kamere začele
snemati in predstavniki oblasti so mu podajali
roke in govorili, kako velika čast je za njih, da
ga lahko pozdravijo. Prijazno se jim je zahvalil.
Nato je pogledal čez njihove glave in jih prosil,
če mu za trenutek oprostijo. Stopil je skozi
množico in se približal starejši črnki, ki se je
mučila s prenašanjem težkega kovčka. Vzel ji
ga je in ga prenesel do avtobusa. Ženi je še
pomagal vstopiti, ji zaželel srečno vožnjo in se
poslovil. Medtem je množica čakala. Obrnil se
je k ljudem in rekel: »Oprostite, ker ste morali
tako dolgo čakati.« To je bil Albert Schweitzer,
znani zdravnik in misijonar, ki je svoje življenje
preživel tako, da je pomagal ubogim v Afriki.
Eden od članov odbora za sprejem je nekemu
časnikarju takole komentiral dogodek: »Takrat
sem prvič videl hodečo pridigo.«

Nevarno in neučinkovito je govoriti o
ljubezni, zlasti če o njej samo govorimo. Kristjani bomo za ljudi privlačni
samo takrat, ko bomo živeli Kristusovo
ljubezen, ko bomo hodeče pridige Kristusove ljubezni. Zato prosimo Gospoda, da bi zmogli ljubiti, kakor ljubi On,
sprejemati, kakor sprejema On, in se
darovati, kakor se daruje On.
Po: .B. Rustja, Drobne zgodbe z biserom

25. april
EVANGELIST MARKO

Evangelist Marko je bil učenec apostola
Petra in kasneje tudi njegov sodelavec v
Rimu. Med letoma 65 in 70 je napisal svoj
evangelij, ki je po obsegu najkrajši, po nastanku pa najstarejši.
Marko je bil doma iz ugledne družine v
Jeruzalemu. Nekateri viri pravijo, da je Marko Jezusa gotovo osebno poznal, vendar je
bil še premlad, da bi postal njegov učenec.
Za prestop iz judovstva v krščanstvo ga je
pridobil apostol Peter, ki ga je tudi krstil. Po
svojem bratrancu Barnabu pa se je seznanil
tudi z apostolom Pavlom. Po mučeniški
smrti obeh apostolskih prvakov je Marko
postal povsem samostojen in je z govorjeno
in pisano besedo oznanjal, kar je slišal od
njiju. Umrl je mučeniške smrti, verjetno v
Aleksandriji. Njegov simbol je krilati lev.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Tviti papeža Frančiška

Ko se je Alojzij Žagar, dolgoletni župnik v Mozirju, leta 1952 pritožil zaradi prepovedi verouka v
šoli, so mu odgovorili, da se »verouk prepove,
ker se morajo otroci po šolskem pouku spočiti in
razvedriti«.

Evharistija je za nas bistvenega pomena: to je Kristus,
ki želi vstopiti v naše življenje in nas napolniti s svojo
milostjo.

Ker je brez odobritve oblasti začel verouk učiti
v cerkvi, je plačal kazen, drugače bi moral sedeti.
Ko je pri maši prebral škofovo okrožnico o poučevanju verouka, je bil spet kaznovan, ker je »širil
laži«.
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