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GOSPOD BO OSVETLIL, KAR JE SKRITO V TEMI
Kako smo se navadili na bližnjice: vse hočemo imeti takoj, z
najmanjšim vlaganjem in čim večjim dobičkom. Potrošniški svet
nas iz dneva v dan bolj poneumlja, da več ne vemo, kaj je dobro
in kaj slabo, kaj nam koristi in kaj nas uničuje. Življenje večine je
podobno veliki zmedi, kjer nihče ne ve, kje so vzroki in kakšne so
rešitve iz takšnega stanja. Ker se mnogi ne znajdejo v življenju,
raje hodijo v temi, da se njihova dela ne bi razkrila. Na zunaj se
zdi, da je v njihovem življenju vse v redu, vendar navidezno obilje
in krivično pridobljeni denar ne moreta pomiriti nemirne vesti. ZaPoglejte ptice pod nebom:
to se ne smemo čuditi, da je življenje mnogih brez pravega smine sejejo in ne žanjejo
sla in še rosno mladi dajejo vtis naveličanih starcev. Kje delamo
napake, da nismo zadovoljni in ne vidimo pred seboj obetavne
in ne spravljajo v žitnice,
prihodnosti?
in vaš nebeški Oče jih živi.
Apostol Pavel meni, da je treba najti odgovor na temeljno
Ali niste vi veliko več vredni
vprašanje: Kdo sem in čemu živim? Korinčanom je zato jasno
spregovoril o sebi, o svojem poslanstvu in človekovi splošni poko one? Kdo izmed vas pa
klicanosti. Življenje je nezaslužen dar, prejeli smo ga z določenim
more s svojo skrbjo dodati
namenom, da uresničimo Božjo zamisel. Na svetu nismo zaradi
svojemu življenju en sam kosebe, temveč zaradi poslanstva, ki smo ga prejeli. In kako naj
uresničimo to, kar nam je bilo zaupano? To nam je Jezus pokamolec? In za obleko, kaj ste v
zal s svojim življenjem, ko je 33 let živel na zemlji kot človek. Ni
skrbeh? Poglejte lilije na poprišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življelju,
kako rastejo; ne trudijo se
nje v odkupnino za mnoge. Cilji so jasni, a navadno se zalomi pri
praktičnih izpeljavah posameznih programov. Zato apostol Pavel
in ne predejo, a povem vam,
osnovno trditev takoj dodatno razloži: "Seveda, od oskrbnikov se
da se še Salomon v vsem svozahteva, da so zanesljivi. Meni pa je prav malo mar, če meni sojem sijaju ni oblačil kakor
dite vi ali kakšno človeško sodišče. Seveda pa tudi jaz ne sodim
sebi. Ne zavedam se sicer nobene krivde, a zato še nisem oprakatera izmed njih.
vičen. Sodi mi namreč Gospod."
(Mt 6, 26–29)
Pavel je veliko dal nase, zato je v svojih odgovorih velikokrat
preveč prevzeten. Ponosen je na svojo izobrazbo, a s svojim odgovorom največkrat zajame bistvo: pravi sodnik nisem jaz, ne ljudje, ampak Bog. On nas bo namreč sodil v skladu s talenti, ki smo jih prejeli. Vsakdo lahko
nekaj naredi le s tem, kar je prejel, kako trguje s svojimi darovi in predvsem s tem, kako uresničuje svojo bogopodobnost. Življenja si namreč nisem sam ustvaril in zato bom dajal odgovor njemu, ki me je imel v svojih zamislil in je hotel, da se rodim. Pavel ima zato prav, ko pravi: "Imejte nas za Kristusove služabnike, za oskrbnike
Božjih skrivnosti."
Nismo gospodarji, ampak le služabniki, ki jim je bilo nekaj zaupano. Bog računa z nami in predvideva, da
smo vredni njegovega zaupanja. In zakaj je potem na svetu toliko gorja, ki ga povzročajo ljudje, ki so Božji slodelavci? Odgovor je zelo preprost: mnogi se ne potrudijo, da bi odkrili svoje poslanstvo, še več, obnašajo se,
kot da Boga ni. Če ni Boga, potem tudi človek nima nobenega dostojanstva. Tu je glavni razlog, da vojne, teroristični napadi, prepiri ne nesoglasja znotraj zidov domače hiše niso nobeno kršečnje člokovih pravic. Vse je
dovoljeno. Če me bo kdo klical na zagovor, bom že našel kakšno luknjo v zakonu in se izmuznil. In sedaj smo
pristali na točki, da se ne sodimo sami, niti ne dovolimo, da bi nam sodili ljudje, Boga pa smo že dolgo črtali iz
svojega seznama. Pavel se je tega zavedal, zato je zapisal zelo oster stavek: "Ne sodite torej pred časom,
preden pride Gospod, ki bo tudi osvetlil, kar je skrito v temi in razkril namene src."
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
8. NEDELJA Trnje
Trnje
9h +Milan Žigman, Trnje 44, 1.obletnica
MED LETOM
26.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Aleksander, škof Palčje
12h +Anton in Marija Grlj, Palčje 55, obletna
Ponedeljek 27.2.
Palčje
15h +Anton in Ana Rebec, Palčje 31, obletna
Sv. Gabrijel ŽMB, red.

Torek

28.2.

Sv. Roman, opat

Sreda

1.3. Trnje

PEPELNICA sv, Albin

Četrtek

Zagorje

7h +Franc Štrancar, Zagorje 113, obletna
17h +Pavla Penko, Trnje 4, obletna

Zagorje 18,30 +Franc Česnik, Zagorje 8, 30. dan

2.3. Juršče

16h +Ludvik in Angela Sedmak, Juršče 26, obl. – Križ.p.

Zagorje 17,30 Križev pot za duhovne poklice
3.3. Zagorje 17,30 +Anton Rolih, Drskovče 23, 30. dan – Križev pot

Sv, Neža Praška,opat.

1. Petek

Sv.Kunigunda, krljica Klenik

1. Sobota

4.3.

Sv.Kazimir, kraljevič

19h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Zagorje 17h Spoved
17,30 +Stanislav Šabec, Zagorje 83, osmina

Trnje
8,30 Z Marijinim Srcem na križevem potu
1. POSTNA
Trnje
9h +Marija Vodopivec, Trnje 39, 30. dan
NEDELJA
5.3. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Hadrijan, mučen. Juršče 12h +Ivan Zadel, Juršče 17, 30. dan

Zagorje 18h Križev pot
- POSTNA POSTAVA za leto 2017 naroča kristjanom: Postni čas, ki se začne s
pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in
vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na
pepelnično sredo, letos 1. marca in na veliki petek, letos 14. aprila. Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post
veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od 14. leta do konca
življenja. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost
v družini (poroka, pogreb…), post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za
petke zunaj postnega časa.
- PEPELNICA je za kristjane dan vstopa v sveti postni čas, ki nas kliče k spreobrnjenju in pokori. Svet se bo poboljšal samo toliko, kolikor se bom jaz, vsak izmed
nas poboljšal, kajti poboljšanje se začne pri meni in tebi. – Vabim vas k sveti maši
in pepeljenju, ki je znamenje, da se hočemo spreobrniti in poboljšati.
Ker VEROUKA ta teden ne bo, pridite vsi otroci na pepelnično sredo k sv.maši
in pepeljenju: v Trnju ob 17h in v Zagorju ob 18,30.
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta ta teden. Vabljeni k zadoščevanju Jezusovemu in
Marijinemu Srcu. Prvosobotna pobožnost bo v Trnju v nedeljo pred mašo. - Postni

čas nas še posebej močno spodbuja k zadoščevanju za svoje grehe in grehe sveta!
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Sporočite, če še kdo
želi, da ga pridem obhajat!
- 2. SREČANJE BIRMANSKIH BOTROV bo prihodnjo nedeljo, 5.3. ob 17h v cerkvi v Postojni. Vabljeni k udeležbi vsi botri!
- KRIŽEV POT v postnem času bomo v Trnju molili vsako nedeljo pred mašo, po
podružnicah pa med tednom, ko bo tam sv.maša. V Zagorju bo vsako nedeljo popoldne in ob petkih po maši. Lepo vabim vse vernike k večji udeležbi, birmance
pa še posebej k sodelovanju.
- KRIŽEV POT dekanijske Karitas bo prihodnjo nedeljo, 5.3. ob 15h v Slavini.
Vabljeni!
- POSTNE SPODBUDE v letu 2017: so na mizici za tisk. Vzemite si jih!
ZA ZAKONCE: letos bo v ospredju en sam odlomek: 1 Kor 13,1-13. Vsak dan
v postu ga preberita in se skupaj vsak dan ob drugem vprašanju na listu pogovorita.
POSTNE NALOGE ZA MLADE so za vsak dan (na enem listu).
ZA OTROKE so vsakodnevne postne spodbude tudi na enem listu.
POSTNO PISMO ZA STARŠE, ki vam ga pošilja g. dekan Ervin,vam bodo delili
ob izhodu.
- ZAPOREDNO BRANJE EVANGELIJA PO MATEJU: Letos beremo ob nedeljah
večinoma evangelij po Mateju. Zato je postna spodbuda k branju celotnega evangelija po tem evangelistu, ki ima 28 poglavji. Vsak dan preberemo eno poglavje. Ob
tem pa bi vsak dan prebrali še komentar k določenemu poglavju. Ker so komentarji,
ki nam pomagajo razumeti določeno poglavje, nekoliko obširnejši in pride vseh komentarjev kar za 31 strani, jih ne bi rad natisnil preveč in jih potem vrgel proč. Zato
prosim, da se tisti, ki se odločite za branje evangelija po Mateju in odgovarjajočih
komentarjev, napišite na list na mizici za tisk. Prejeli jih boste na pepelnico.
- SLOVENSKA KARITAS nas v postnem času spodbuja k dobrodelnosti:
1. Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola: »Izberi prav. Bodi z mano«.
2. Dobrodelna akcija za pomoč Jugovzhodni Evropi: »Ne pozabimo!«
Ob izhodu boste prejeli zgibanko in solzico.
- KARITAS PIVKA se zahvaljuje za dar, ki so ga razni dobrotniki darovali namesto cvetja in sveč ob smrti +Marije Vodopivec, Trnje 39. Bog povrni vsem, pokojni
pa naj da uživati večno veselje v nebesih!

NE MORETE SLUŽITI BOGU IN MAMONU

Ljudje se hitro zbegamo in preusmerimo svojo
pozornost od tega, k čemur smo zavezani.
Osredotočenost na služenje Bogu pomaga človeku, da ima enega gospodarja. Če služimo
dvema gospodarjema, se prej ko slej znajdemo
v precepu glede tega, kako ohraniti zvestobo
enemu ali drugemu. Če se je človek posvetil
Bogu, potem se ne more na isti način posvetiti
služenju denarja. Mamon oziroma denar je namreč eden največjih konkurentov Bogu, saj, vsaj

na videz, človeku daje občutek varnosti in blagostanja. Posedovanje denarja človeku pravi, da
je lahko neodvisen in samostojen, da se lahko
zanese sam nase. Vendar ni čisto tako. Denar
človeku ne more zagotoviti ničesar, saj je končno človekovo življenje v Božjih rokah. Jezus torej spodbuja ljudi, ki ga poslušajo, naj se otresejo nepotrebnih skrbi in ne zapravljajo moči za
tisto, kar jim ne zagotavlja blagostanja. Bog sam
skrbi za človeka in zaupanje v Boga je pravo bla-

gostanje. Pravo bogastvo se odkrije v skromnosti
in preprostosti, v zaupanju v Boga. Jezus ne kliče
k brezdelju, temveč predstavlja Boga kot tistega, ki
ljudi resnično hrani in oblači.
Kdor ne zaupa Bogu, živi v stalni napetosti, kdor
pa išče njegovo kraljestvo in njegove zakone, temu bo navrženo tudi vse drugo, kar potrebuje.
In končno modrost, vezana na sedanjost: Vse, kar
je, je to, kar je tukaj in sedaj. Jutri še ne obstaja,
zato ni mogoče z gotovostjo napovedati, kaj bo jutri prinesel. Če bom čakal na jutri, se mi kaj hitro
lahko zgodi, da ne bom zaznal današnjega dne.
Mnogi izmed nas pa živimo za jutri in tako nikoli
resnično ne zaživimo. Modrost je torej v tem, da
ostanemo navzoči v Bogu in vse podredimo in izročimo njemu.

Gospod, hvala ti,
ker vodiš naše misli, besede in dejanja,
ker smo tvoji ljubljeni otroci
in ker vedno obrišeš naše solze
in nam pomagaš, da začnemo znova.
Hvala za tvojo veliko obljubo
po preroku Izaiju:
»Jaz te ne pozabim.«
Prosimo te, naj tudi mi
nikoli ne pozabimo,
da smo tvoji otroci. Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A

SMEH JE POL ZDRAVJA
ROGOVI – Turist iz Ljubljane na ekskurziji na gorenjski kmetiji želi pokazati posebno zanimanje za živali v hlevu, zato
vpraša lastnika: »Zakaj pa ta krava nima
rogov?« – Kmet želi pred ostalimi turisti
gospodu preprosto pojasniti: »Veste,
običajno ima krava dva roga, če se zgodi nesreča, ima lahko samo enega ali pa
še tega ne. Prav tako lahko izgubi oba,
če zboli ali kaj podobnega.« – »Dobro,
ampak zakaj pa ta nima nobenega?«
– »Gospod, zato, ker je to konj.«

1. marec
PEPELNCA

Postiti se … spremeniti (na bolje) nekaj v
svojem vsakdanu: za tistega, ki veliko dela, je
lahko to polurni sprehod, za drugega mogoče
deset minut, v katerih se posveti razmišljujočemu besedilu ali preprosto sedi v tišini, mogoče v cerkvi. Za marsikoga bo mogoče res
prava odločitev, da enkrat tedensko ne prižge
televizije, za drugega pa morda končno kakšna dobra knjiga.
Postni čas – to ni čas mučenja ali samotrpinčenja – preprosto lahko poskusimo, da bi v
tem času vsaj malo uresničili svoje sanje in
hrepenenja. Tako lahko malo za vajo že doživljamo praznik osvoboditve, praznik življenja
… Tako lahko ta čas postane priložnost, da
odložimo del bremena, ki nas loči od Boga.
To je priložnost, da naredimo nekaj drugega,
da lahko nekaj postane drugače.
In rečeno čisto pošteno: skoraj se bojim, da
so v mojem življenju čisto druge stvari, ki so
me odvračale od živosti in me oddaljevale od
Boga, kot pa prav košček čokolade ali mesa
na krožniku.
Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

Tviti papeža Frančiška
Cerkev se je rodila iz največjega dejanja ljubezni na križu, iz
Jezusove odprte strani. Cerkev
je družina, v kateri ljubimo in
smo ljubljeni.
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