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SAD LUČI JE V VSAKRŠNI DOBROTI, PRAVIČNOSTI IN RESNICI
Vsi hočemo biti pomembni, spoštovani in cenjeni. Vsakdo se zato na svoj način trudi, da bi opozoril nase in se izkazal. Čim prej bi
se radi dvignili iz anonimnosti, kot da so nam dnevi šteti in zato ne
smemo zamuditi nobenega trenutka. Naglica marsikoga prisili, da si
poišče različne bližnjice in čim primernejša sredstva za doseganje
zastavljenih ciljev. V tem hlastanju po uspehih nas iz ozadja podpira hudič, ki nam prišepetava: "Pogum, cilj je najpomembnejši, zato
ne izbiraj sredstev. Naj ti ne bo hudo, če za seboj puščaš trupla in
splošno razdejanje. Korajžno naprej do slave!" Ko potem delamo
analizo različnih dogajanj, marsikdo pripomni: "Ta svet je ponorel!
Kje bomo pristali?"
»Delati moram dela tistega,
Res je. Dobesedno smo ponoreli in več ne vemo, kaj je dobro in
ki me je poslal,
kaj slabo, kaj nam bo koristilo in kaj nas bo pogubilo. Ko ni več pradokler
je dan; pride noč,
vih vrednot, ko tisti, ki nas vodijo nimajo več v ospredju služenja
ljudstvu, ampak vidijo le sebe, se približujemo katastrofi svetovnih
v kateri nihče
razsežnosti. In glavni vzrok je ta, da smo nehali biti ljudje. Pozabili
ne more delati.
smo, čemu smo na svetu. Hudič je bil vedno na delu in mislim, da z
Dokler sem na svetu,
generacijami, ki ne vedo, kako velika čast je biti človek, nima presem luč sveta.«
težkega dela.
Ko je bil to izgovoril,
Apostol Pavel se je s podobnimi okoliščinami srečal v Efezu. Zato je majhni skupnosti kristjanov pisal: "Nekoč ste bili tema, zdaj pa
je pljunil na tla,
ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni
s slino naredil blata,
dobroti, pravičnosti in resnici." Pavel je prepričan, da je sad luči domu pomazal z blatom oči
brota, velikodušnost, usmiljenje, privoščljivost, radodarnost, sodeloin mu rekel:
vanje, odpuščanje. Tam, kjer je luč, je vse svetlo, se vse vidi in zato
morajo biti v ospredju vrednote, ki so koristne za vse in se jih zato
»Pojdi, umij se v Siloi!«
skušajo vsi držati. Ena lučka daje malo svetlobe, če pa jih je več, je
(kar pomeni Poslani).
vse svetlo. Zato naj bi bili kristjani kot sonce, ki sveti in greje celotŠel
je torej in se umil,
no vesolje.
In
ko
se je vrnil, je videl.
Kot drugo krepost apostol Pavel izpostavi pravičnost. Ta je povezana z osnovnimi pravicami, ki jih prejmemo že s tem, da se ro(Jn 9,4–7)
dimo. Kot človek imam določene pravice, ki so hkrati povezane z
dolžnostmi. Ni dovolj, da samo čakamo, da nam bo kdo kaj dal, ampak moramo tudi sami dajati iz bogastva, ki
ga imamo in smo ga v veliki meri prejeli brez lastnih zaslug. Kdor samo čaka, da bo kaj dobil, je lenuh, kdor pa
misli, da mora samo dajati, je preveč vzvišen. Tudi Jezus ni samo dajal in služil, ampak je bil pozoren na drobne stvari ubogih in neizobraženih, ki so mu segle v srce. Nihče ni popoln, vse življenje se učimo velikodušnega
razdajanja in ponižnega sprejemanja. Ta proces nam potem odkriva novo vrednoto, ki jo Pavel izpostavi, resnico. Pravi humanist ni le strog in hladen pravnik, ki se trudi za enakost vseh pred zakonom, ampak oseba z
mehkim, občutljivim srcem, ki se zgane ob sleherni stiski bližnjega. Ob strogi pravičnosti je treba včasih zamižati in poslušati srce, ki je najstrožji sodnik. Ljubezen je še vedno nad pravičnostjo in daje svetlobi pravo moč
in toploto. Zato nam apostol Pavel danes svetuje: "Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici."
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
9h +Bernarda in Jože Abram, Trnje 100, obletna
4. POSTNA
+i Šenkinc, Trnje 33, obletna
SREDPOSTNA
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
NEDELJA
26.3. Palčje 12h +Jožef in Jožefa Nadoh, Palčje 44, obletna
Sv. Evgenija, mučenka Sv.Trojica 15h Križev pot na Sveto Trojico (ob dežju v Trnju)

Zagorje 15h Križev pot
Ponedeljek

27.3. Palčje

Sv.Peregrin, redovnik

Torek

28.3.

Sv.Vojan (Bojan) knez

Sreda

29.3.

Sv.Bertold, redovnik

Četrtek

30.3.

Sv.Amadej Savojski

5. POSTNA
- TIHA
NEDELJA
2.4.
Sv.Frančišek Paolski

16,30 +i Špilar in Tomšič, Palčje 7 – Križev pot1
Zagorje 19h +Matija Čopič, Drskovče 10, dar. Rigler, Ljubljana
Klenik

18,30 V čast Sveti Trojici v zahvalo in priprošnjo – Kr.pot

Zagorje 19h +Vida Marinčič, Zagorje 94, 30. dan
Zagorje 19h Križev pot za duhovne poklice
Trnje
Trnje

8,30 Križev pot
9h +Frančiška Žele, Trnje 4, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h +Valentina Žužek, Juršče 83, 1. obletnica

Zagorje 15,30 Križev pot
Zagorje 16h VELIKONOČNA SPOVED (dva tuja spovednika)

- KRIŽEV POT na Sv. Trojico BO ob 15h. Začne pri kamnitem smerokazu. Vabljeni!
- OBISK p. kapucina JOŠKA SMUKAVCA bo jutri v gasilskem domu v Zagorju
(pred nekaj leti je že bil pri nas). Namenjen je najprej ob 17,45 vsem šolarjem
obeh župnij od 2. razreda dalje. P. Joško se zna zelo dobro približati otrokom.
Srečanje z njim bo odtehtalo reden verouk, ki bo zato ta teden odpadel. Maševal
bo ob 19h v cerkvi, kamor ste vabljeni otroci in odrasli. Po maši ob 20h pa ste
vabljeni odrasli, še posebej starši, na pogovor z njim.
- ODSOTNOST: od četrtka do nedelje bom na postnem romanju. V nujnih primerih se obrnite v Knežak (GSM 041/338 9159).
- VELIKONOČNA SPOVED v Zagorju bo prihodnjo – Tiho nedeljo ob 16h. Spovedovala bosta g. dekan Ervin in g. Jože Jakopič iz Slavine. Istočasno pa bo domači župnik spovedoval ŠOLARJE! Vabim vas vse, da se z dobro spovedjo pripravimo na velikonočno praznovanje! – Kdor ne bo mogel opraviti sv. spovedi
doma, lahko gre v kako drugo župnijo. Spored spovedovanja imate na oglasni
deski.
- OLJKE: Tudi letos nam bodo istrske župnije preskrbele oljčne vejice. V cerkvi
jih boste lahko vzeli že prihodnjo nedeljo. Mi pa jim bomo s svojim darom pomagali pri obnovi njihovih cerkva. Glej tudi plakat! Priporočam!

Med Bogom in naravoslovjem nikjer ne najdemo nasprotja.
Ne izključujeta se, kot danes nekateri menijo in se bojijo,
ampak dopolnjujeta in pogojujeta drug drugega.
(Max Planck)

MI ZAUPAŠ?
V današnjem evangelijskem odlomku
želijo učenci vedeti, kako je tema prevladala nad človekom (nad človeštvom). Jezus pove, da tema ni posledica nekega
jasno določljivega greha, temveč je stanje, v katerega je pahnjeno človeštvo, da
bi lahko skozi Jezusov nauk človeštvo
spoznalo Boga in prepoznalo sebe kot bitja luči in ne bitja teme. Da bi bilo to mogoče, je potrebno najprej spregledati.
Zgodba o slepem človeku, ki mu Jezus
z oslinjeno glino preustvari oči, govori o
boju teme proti luči. Ljudi, ki niso pripravljeni sprejeti luči, obvladuje dvom:
»Ali ni ta tisti, ki smo ga videvali sedeti in
beračiti? Ne, samo podoben mu je!«
Dvom zamaši ušesa tistim, ki jim je
oznanjen Jezus.
Dvom pa ne ustavi poti svetlobi, ko
moža, ki mu je Jezus odprl oči, zaslišijo
farizeji in pismouki ter odkrijejo napako v
postopku ozdravljenja. Jezus je svoje dobro delo naredil nezakonito, v soboto, ki

je vendar dan, namenjen počitku. Jezus je
očitno grešnik. Ponavljanje zgodbe o Jezusovem znamenju ne zaleže. Mož, ki vidi, ni zanesljiva priča. Potrebna je širša
preiskava!
Pripeljite priče in jih ustrahujte. Grozite jim in slišali boste, kar boste hoteli!
Možu, ki je spregledal, niti starši niso v
pomoč. Da bi se popolnoma pregnalo
svetlobo, je potrebno nasilna izločitev.
Če so se predstavniki teme želeli znebiti nekoga, ki vidi, ga Jezus, nasprotno,
išče. »Verjameš v Sina Človekovega?« Z
drugimi besedami – MI ZAUPAŠ? »Da,
zaupam ti!« mu odgovori mož, ki je spregledal.
Iz tega sledi Jezusov nauk. Samo kdor
ne vidi, lahko hrepeni po svetlobi, v dobesednem in duhovnem smislu. Kdor pa
misli, da vidi, mu je to samoumevno in ne
želi, da bi se ga motilo! Skratka, kdor
noče videti, greši!
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/117/utrip/3885/

Jezus, ti si luč sveta, luč, ki sveti v temi.
Naj tvoja luč v meni premaga temo,
ki se proti resnici bori z dvomom,
strahom, obtoževanjem in nasiljem.
Naj tvoja luč v meni prebudi zaupanje,
pogum, opravičenje in ljubezen, ki izhajajo iz tebe.
Slepi so tisti, ki:
- mislijo, da vera nima nič opraviti s konkretnim življenjem,
- mislijo, da je kaj drugega bolj zanimivo in pomembnejše od Boga,
- mislijo, da bodo lahko shajali brez vere kot mnogi njihovi prijatelji in kolegi,
- mislijo, da Jezus nasprotuje veselju do življenja.
Gospod, daj vsem tem slepim, da po tvoji milosti spregledajo!
Po: Radio Ognjišče, apr. 2011

KJE JE PRAVA DRUŽINSKA SREČA? Denar, niti vsakdo: Najprej mir srca, ki ga daje mirna vest. Kdo
udobno življenje, niti visoka častna mesta ne nare- ima ta mir? Nedolžnost. Kako mirno spi otrok,
dijo družine srečne, ampak troje, kar ima lahko mladenič in devica! Če pa si okusil strup greha,

potem nimaš miru, dokler si s sveto spovedjo ne
pomiriš vesti. Mirna vest je obed veselja. Na drugem mestu je Bogaboječnost in pobožnost. Le
kjer stanujejo vera, upanje in ljubezen, tam je
družinska sreča. In na tretjem mestu je delavnost,
ki obogati življenje.

30. marec
AMADEJ SAVOJSKI

bl. A. M. Slomšek

Prinesi svoje rože (mami, očetu), in to zdaj
V pismu neke starejše mame je bila misel,
ki me je globoko zadela; pisalo je: »Prinesi
svoj rože, preden bom umrl. … Marsičemu
smo se odrekli. Otroci so lahko študirali in so
daleč prišli. Sedaj pa so nam obrnili hrbet.
Že pred leti. Ne vem, zakaj. Ne štejemo
več.«
Če še imaš očeta ali mamo, potem ju ne
pusti enostavno ob strani. Tudi če imaš mogoče doktorat, tudi če imaš veliko dela. Nisi
človek, če ne misliš na svojega ostarelega
očeta ali svojo ostarelo mamo in nimaš časa
zanju.
Čeprav dobita, kar potrebujeta, se sama
sebi zdita pozabljena, ker jima manjka tvoja
naklonjenost, ker sta izgubila srce svojega
otroka. Med starši in otroki se nemara veliko zgodi. Mogoče je zaradi trme na obeh
straneh prišlo do zloma. Ampak ko nek človek trpi, še posebej, če je to tvoj lastni oče,
mama, moraš vse pozabiti in spet prinesti
»rože«: svojo pozornost in ljubezen in pomoč. Takoj. Ker »drugič«, bo morda že lahko
prepozno. Obžaloval boš sleherni tak trenutek.
Phil Bosmans

SMEH JE POL ZDRAVJA
KJE BIVA BOG – Katehet: »Morda kdo
ve, kje lahko v vsakodnevnem življenju
srečamo Boga?« – Janezek: »Med tednom
bolj težko, ker živi v raju, v nedeljo pa pride
v Cerkev.«

Rodil se je 1. februarja 1435 v francoskem delu Savoje. Kmalu po rojstvu so mu
izbrali nevesto – Jolando, hčer francoskega
kralja Karla VIII., s katero se je dejansko poročil, ko je dopolnil sedemnajst let. Oba sta
bila vzgojena v krščanskem duhu. Že kot
mlad je Amadej postal božjasten. Njegova
pobožnost se je v bolezni še poglobila. Zelo
je bil hvaležen svoji ženi, ki je delila z njim
njegovo trpljenje. Kot vojvoda je zavladal
1465, ko je umrl oče. Za vladanje si je pripravil dosledno krščanski načrt. Vse spore
je skušal poravnati brez orožja – s pogajanji. Plemstvo je navajal na skromnejše življenje. Prihranke je obrnil v korist revežev.
Zadnja leta življenja je bil hudo bolan in takrat je vlado izročil ženi Jolandi. Umrl je 30.
marca 1472.

Tviti papeža Frančiška
Ne morem si predstavljati
Cerkve brez veselja. To je
veselje Cerkve:
oznanjevanje Jezusovega
imena vsem ljudem.
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