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KDOR MISLI, DA STOJI, NAJ PAZI, DA NE PADE
Vsak se rad dokazuje, še prav posebej moški. Ko mladostnik postaja odrasel, ko pride do prve službe, si domišlja, da bodo pred njim vsi pokleknili, ko bodo opazili
njegove sposobnosti. In vendar taka naivnost ne traja
dolgo, kajti prve krize in neuspehi te prizemljijo, ali pa odtavaš v navidezni svet, kjer je vse idealno. Težko je otroka pripraviti na sodobno družbo, v kateri zmagujejo le
najsposobnejši, najdrznejši in ljudje, ki pri vzponu na socialni lestvici ne izbirajo sredstev. Slišal sem mnenje šolRekel je vinogradniku:
ske psihologinje, ki je staršem govorila brez dlake na je»Glej, tri leta je, kar hodim
ziku: "Če vaš otrok ob vstopu v prvi razred z veseljem
iskat sadu na tej smokvi,
hodi v šolo, rad dela naloge in je zadovoljen, ste mu pripa ga ne najdem.
vzgojili delovne navade in moralne norme. Če je neprilaPosekaj jo torej;
godljiv in mu hodi po glavi vse kaj drugega kot šola, se
čemú še zemljo izrablja?«
pripravite, da bo čez kakšno leto na drogah." Takšna je
Ta mu je odgovoril:
trda realnost, ki spremlja človeštvo od njegovih začetkov.
»Gospod, pústi jo še to leto,
Razlika je le v tem, da sedaj bolj odkrito o teh stvareh goda jo okopljem in ji pognojim, vorimo. To izkušnjo je imel že apostol Pavel, ko je delal
morda bo obrodila sad;
analizo Mojzesovega potovanja v obljubljeno deželo. Da
bi se iz štiridesetletnega potovanja Izraelcev kaj naučili, je
če pa ne,
Korinčanom razlagal: "Nočem, bratje, da vi ne bi vedeli,
jo boš potlej posekal.«
da so bili vsi naši očetje pod oblakom, da so šli vsi skozi
(Lk 13,7–9)
morje ... vsi so jedli isto duhovno jed in vsi so pili isto duhovno pijačo ... Toda večina od njih ni bila Bogu po volji. Popadali so torej v puščavi. To se je
zgodilo za zgled nam, da mi ne bi poželeli hudega, kakor so oni."
Izraelci na poti v obljubljeno deželo so nam dani za zgled, da ne bi ponavljali njihovih napak.
In vendar je večina prepričana, da se kaj takega njim ne more zgoditi in zato mladi ne poslušajo nasvetov starejših in prav tako se tisti, ki so v najboljših letih svojega ustvarjalnega življenja,
od svojih dedkov in babic naučijo bolj malo za skladno, uravnoteženo in polno življenje. Zakaj?
Napuha ni mogoče izkoreniniti. V vsakem človeku je neugasljivo hrepenenje po vsem, kar je
božje, popolno in mogočno, a večina se noče sprijazniti z dejstvom, da je naša božja narava
pomešana s človeško krhkostjo, kot je to bilo pri Kristusu v času njegovega življenja v človeški
podobi. On ni bil samo človek in ne samo Bog, ampak oboje hkrati. Tako je tudi z nami: smo telo in duša hkrati. Vsem, ki se zanašajo na svojo inteligenco in vsemogočnost, apostol Pavel
svetuje: "Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da ne pade." S tem stavkom nas želi prizemljiti, nam
pristriči navidezne peruti in nas soočiti z neizprosnim dejstvom: "Spoznaj samega sebe! Sprejmi se kot človek, kot grešnik, ki potrebuje odrešenika!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
8,30 Križev pot
3. POSTNA
Trnje
9h +Milan Žigman, Trnje 44, osmina
NEDELJA
28.2. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Roman, opat
Palčje 12h +Mihaela in Franc Smerdelj, Palčje 62, obletna

Zagorje 15h Križev pot
Ponedeljek

29.2. Palčje

Sv.Antonija iz Firenc

Torek

1.3. Klenik

17,30 +Anton in Frančiška Česnik, Palčje 28, obletna
– Križev pot
17,30 V čast sv. Antonu, Klenik 38 – Križev pot

Sv. Albin, škof

Sreda

2.3. Zagorje

7h +Franc in Ivana Šabec in +i Udovič, Zagorje 57, obl.

3.3. Juršče

16h +Štefan in +i starši Zadel in Šajn, J. 2, obl.- Križev p.

Sv. Neža Praška, op.

Četrtek

Zagorje 17,30 Križev pot za duhovne poklice
1. Petek
4.3. Zagorje 17h +Jožefa in Janez Tomšič, Zagorje 26, obletna
Sv. Kazimir, krljevič
+Jože Česnik, Zagorje 7, obletna – Križev pot
Sv. Kunigunda, kralj.

1. Sobota

Klenik
5.3. Trnje

Sv.Hadrijan, mučenec

18,30 +i starši Vodopivec in +Jožefa Gašper, Klenik 47
16h Pobožnost 5. prvih sobot na fatimski način

Zagorje 17h Pobožnost 5. prvih sobot na fatimski način
17,30 +Franc in Olga Vadnjal, Zagorje 18, obletna

Trnje
8,30 Češčenje Usmiljenega Jezusa – spoved
4. POSTNA
9h +Janez in Karlina Smrdelj, Trnje 52, obletna
SREDPOSTNA Trnje
+Ernest Margon, Trnje 62, obletna
NEDELJA
6.3. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Koleta, redovnica Juršče 12h +Ludvik in Angela Sedmak, Juršče 26, obletna
Sv.Trojica 15h Križev pot na Sv. Trojico

Zagorje 15h Križev pot
- KRIŽEV POT za družine bo danes ob 15h v Slavini. Ob isti uri ga bomo molili
tudi v Zagorju. Lepo vabljeni, da se ga udeležite tudi doma.
- PRVI PETEK IN SOBOTA bosta ta teden. V petek bo sv. maša v Zagorju ob
17h, v Kleniku pa ob 18,30. - PRVOSOBOTNO POBOŽNOST v čast Marijinemu
Srcu, ki jo opravljamo pet prvih sobot zaporedoma, bomo imeli v soboto ob 16h v
Trnju v Mežnariji, kjer je ogrevana soba. Tam boste lahko prejeli tudi sv. obhajilo.
V Zagorju pa bo ta pobožnost ob 17h in ob 17,30 sv.maša.
Leto Božjega usmiljenja nas še posebej vabi, da zadoščujemo Jezusovemu in
Marijinemu Srcu za svoje grehe in grehe vsega sveta, zlasti v naši domovini. V ta
namen prejmemo sv. obhajilo, opravimo sv. spoved in premišljujemo o svetih Srcih.
Priložnost za sv.spoved bo v Zagorju na prvi petek pol ure pred mašo, v Trnju pa
v nedeljo pol ure pred mašo.
- BOLNIKE in OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga
pridem obhajat, naj sporoči.
- ČEŠČENJE USMILJENEGA JEZUSA bomo imeli enkrat na mesec: v Trnju bo
na prvo nedeljo v mesecu pol ure pred mašo. Med češčenjem bom na razpolago
za sv. spoved. V Zagorju pa bo to češčenje na prvi četrtek – se pravi ta četrtek.
- KRIŽEV POT NA SV. TROJICO bo prihodnjo nedeljo, 6.3. Začne se na cesti pri
»rampi« ob 15h. V slučaju slabega vremena bo križev pot v župnijski cerkvi v Trnju.

Do Jezusa je prišla govorica, ki je
razburila javnost. Pilat je zajel skupino Judov, ki jih je imel za upornike,
ter jih dal brez usmiljenja pomoriti.
To novico so prišli nekateri Jezusu
pripovedovat s posebnim pričakovanjem, da bo javno obsodil Pilatovo
početje, obenem pa potrdil splošno
prepričanje, da si ljudje z zgrešenim
življenjem sami zaslužijo nesrečno
smrt.
Jezus teh pričakovanj ni izpolnil.
Dodal je primer, ki je bil poslušalcem
prav tako dobro znan, kako se je podrl

stolp v Siloi in pokopal pod ruševinami
osemnajst ljudi. Splošno mnenje je bilo, da se je to zgodilo kot kazen za njihovo grešnost.
Tudi v tem primeru Jezus ne deli z
ljudmi njihovega prepričanja. Uporniki, ki jih je pobil Pilat, in nesrečniki, ki
so končali pod stolpom, niso bili večji
grešniki kot vsi drugi Judje. Razpravljanje o njihovi krivdi ne vodi nikamor,
odvrača pa od nečesa pomembnejšega: od razmišljanja o lastni grešnosti.
Tega naj bi se vsakdo lotil!
Po: Beseda da Besedo

BLIŽAM SE BOGU, KI MI JE BLIZU
Profesor je v razred prinesel sliko dekleta.
Dijake je vprašal: »Kaj menite, kako se počuti
dekle na fotografiji?« Vsak je trdil svoje in
mnenje utemeljeval z izrazi na dekletovem
obrazu. Nato je eden dejal: »Njo bi morali
vprašati!« »Pa bi nam povedala?« je vprašal
profesor. »Bolj kot bi bili prijatelji z njo, več bi
nam povedala,« je odgovoril učenec. Ne samo
o tem dekletu, o vsakem človeku bomo več
vedeli, če se mu bomo približali in postali njegovi prijatelji. Bolj ko bomo ljubili človeka, več
nam bo povedal o sebi. To je zlato pravilo pristopanja k bližnjemu. Pa tudi k Bogu. Bolj ko
bomo prijatelji z njim, bolj ko ga bomo ljubili,
več nam bo odkril (razodel) o sebi. Čudovit
pouk bližanja Bogu je današnje prvo berilo, ki
govori o Mojzesu pred gorečim grmom. Mojzes je videl grm, ki »je gorel s plamenom, a ni
zgorel« (2 Mz 3,2). Takrat si je rekel: »Moram
stopiti tja in si ogledati, … kako da grm ne zgori«.

Tako razmišljanje je značilen primer instrumentalne logike: videti, izmeriti, otipati. Oceniti
in presoditi. Tako običajno ljudje tudi delamo.
Tako celo pristopamo k človeku: ogledujemo
njegovo zunanjost, presojamo, sodimo in ocenjujemo ga, a ne odstremo njegovega bistva.
Še manj se na tak način dokopljemo do bistva
Boga. Delovanje Svetega Duha z agapično
(ljubezensko), ne instrumentalno logiko, nas
vabi, da pokleknemo, si sezujemo sandale in
zaživimo odnos. Ljubezen nam pri vprašanju
»Kaj je tu?« prišepne: »Kdo je tu?« Pomen
stvari lahko spoznamo le, če priznamo in
upoštevamo drugega in če živimo v odnosih.
Dati prednost drugemu in ga upoštevati, ne biti
zaverovan vase in lastni prav, so razsežnosti,
ki vrnejo temeljno držo duhovnemu življenju.
Ko Mojzes upošteva Boga in ga natančno posluša ter naredi, kar mu veleva, sprejme logiko
ljubezni. Brez ljubezni ne moreš spoznati Boga, pa tudi človeka ne.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Če v Cerkvi ne bi bilo odpuščanja grehov, potem ne bi bilo upanja v večno življenje
in v večno razbremenitev. Zahvalimo se Bogu, ki je svoji Cerkvi namenil takšen dar.
(sv. Avguštin)

Nekateri pravijo: »Preveč hudega sem storil, ljubi Bog mi ne more oprostiti.« To so bogokletne besede. To pomeni, da postavljamo Božji usmiljenosti meje. Toda ona jih nima. Je brezmejna!
Nič ne razžalosti ljubega Boga bolj kot to, da dvomimo v njegovo usmiljenost.

(sv. Janez-Marija Vianney)

Kadar nas obiščeš s trpljenjem,
razumemo bolečino kot kazen.
Opozarjaš nas,
naj ne presojamo grehov drugih,
ampak naj se zavedamo svojih.
Nerodovitna smokva smo,
vraščeni v plodno prst,
sadov pa ne dajemo.
Zanemarili smo tvojo milost,
zato v nas usiha Božje življenje.
Bodi zahvaljen za potrpežljivost,
nikoli utrujen od čakanja,
kdaj bomo dozoreli v spoznanju,
da smo brez tebe nič in da si ti vse.
Bodi zahvaljen za premnoge dobrote.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Molite zame,
da se bom vedno bolj učil ljubiti vas –
njegovo čredo, sveto Cerkev,
vsakega posameznika in vse skupaj.
Molite zame, da ne bom prestrašen
pobegnil pred volkovi.
Molimo druga za drugega,
da bi nas nosil Gospod –
in da bi se od njega naučili,
kako naj nosimo drug drugega.

(Benedikt XVI.)

SMEH JE POL ZDRAVJA

3. marec
KUNIGUNDA

Bila je žena bavarskega vojvoda in nato
nemškega cesarja Henrika. Rodila se je v
grofovski družini, kjer je bilo veliko otrok.
Starši so jo dali v samostansko šolo. Okoli
leta 1000 se je poročila s Henrikom. Izobražena Kunigunda je bila modra svetovalka
svojemu možu pri vladarskih poslih pa tudi
skrbna spremljevalka in vodnica na poti k
svetosti. Z vsem srcem je podpirala njegova
prizadevanja v korist Cerkve: ustanavljanje
samostanov, graditev cerkva, podporo duhovnikom. Njun zakon je bil brez otrok, zato
je Henrik pri ustanovitvi bamberške škofije
za svojega dediča postavil Kristusa. Na
moža je vplivala tudi tako, da je vladal socialno čim bolj pravično. Po moževi smrti je
odšla v samostan, kjer je živela do svoje
smrti leta 1033.

Tviti papeža Frančiška
Čudeži se dogajajo.
A za to je potrebna molitev!
Molitev, ki je pogumna, naporna in vztrajna, ne molitev, ki je le formalnost.

Brez besed.
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