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ODKUPILA VAS JE DRAGOCENA KRISTUSOVA KRI

Naš vsakdan je navadno zelo pester, ne le zaradi obilice
obveznosti, ampak predvsem zaradi medsebojnih odnosov. V
družini je eno vzdušje, na ulici je čisto druga atmosfera, da o šoli
ali službi sploh ne govorimo. Koliko ljudi, toliko čudi! pravi
pregovor. V tej džungli odnosov je marsikdo zelo zmeden in se
ne znajde. Kako naj se obnašam? Ali moram biti povsod pristen,
ali je bolje pravo podobo ohraniti za svojo sobo, kjer te nihče ne
moti in si lahko to, kar si v resnici. Radi govorimo o ljudeh, ki
In silila sta ga, govoreč:
imajo več obrazov, ki se znajo čudovito prilagajati, ki vedno
potegnejo najboljši del. Mar ne vodi takšno obnašanje v
»Z nama ostani,
shizofrenijo, ko je posameznik razdeljena osebnost, brez prave
zakaj proti večeru gre
identitete?
in dan se je že nagnil.«
Apostol Peter je svojim naslovljencem, ki si še niso ustvarili
Vstopil je,
prave podobe o svojem krščanstvu, pisal: "Veste, da vas iz
da
bi
ostal z njima.
vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso
Ko pa je z njima
odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri
Kristusa, jagnjeta brez graje in brez madeža." Danes bi nam isti
sédel k mizi, je vzel kruh,
apostol rekel: "Ste mar slepi? Zakaj se zanašate na denar, na
ga blagoslovil, razlomil
dobre zveze in prva mesta? Mar boste s tem pomirili svojo vest?
in jima dal.
Bodite to, kar ste, pristni ljudje."
In
oči
so se jima odprle
Kakšen bi lahko takoj postavil novo vprašanje: "Kako sem
in
sta
ga spoznala:
lahko pomirjen v sebi, če sem tako krhko bitje, ki se iz dneva v
on
pa
je
izginil
izpred njiju.
dan spreminja kot kameleon. Kdo mi zagotavlja uspeh na moji
poti spreobračanja?" Minljive reči, srebro ali zlato gotovo ne!
In rekla sta drug drugemu:
Zaneseš se lahko le na tistega, ki je bil pripravljen zaradi tebe
»Ali ni bilo najino srce
preliti svojo kri. Potrebna je bila popolna žrtev nedolžnega
v nama goreče,
jagnjeta brez graje in brez madeža. Kristusova kri je edina
ko
nama
je po poti govoril
garancija, da bomo uspešni na svoji poti zorenja. Kaj torej
in
razlagal
pisma?«
narediti?
Kakšen pravi: "Na ljudi se ne moreš zanašati, ker ti takrat, ko jih
(Lk 24,29–32)
najbolj potrebuješ obrnejo hrbet in te pustijo na cedilu. "Nimam časa. Veš, da sem tudi sam v stiski.
Znajdi se!" so navadno plehki izgovori. Torej se je treba zanesti nase. To sicer v določenih trenutkih
precej pomaga, da se posameznik strezni in začne samega sebe in svoje življenje jemati bolj resno. In
vendar zanašanje nase ni dovolj. V določenem trenutku naletiš na svoje meje, nemoč, strah. Takrat
potrebuješ nekoga, ki je močnejši od tebe in pripravljen hoditi s teboj. Prvi korak pa moraš narediti sam:
prositi za pomoč, okrepiti svojo vero in zaupati Bogu, o katerem dovolj zgovorno pričajo očividci. Apostol
Peter piše, da je vse, kar se je zgodilo s Kristusovim prihodom, bilo že prej napovedano, a moral je
nastopiti pravi čas, da se je lahko razodelo. Sedaj je ugoden čas, da z vero sprejmemo to, kar so očividci
lahko otipali. Verovati moramo pričam, ki so svoja doživetja zapisale. Mi ne živimo v času gledanja,
ampak v času vere. Naša vera in upanje morata biti zasidrana v vstajenju, ki je višek krščanstva in
polnost življenja.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
3. VELIKONOČNA
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
NEDELJA
Trnje
15h BIRMA: V čast Sv.Duhu za birmance
30.4.
Za vse birmance, dar. Čančula, Postojna

Sv. Pij V., papež

Ponedeljek

1.5. Trnje
Trnje

Sv.Jožef, Delavec

17h +Ciril Bergoč, Trnje 64, pogrebna
19,30 Šmarnice

Zagorje 19h +Vida Marinčič, Zag. 94, dar. Habjanovi -Šmarnice
Torek

2.5. Sv.Trojica 12h V čast Sv.Trojici za dobrotnike in romarje
Sv.Atanazij, škof, c.u. Klenik
19,30 +i Šajn, Mereče 24
Sreda
3.5. Brdo
19,30 +Stane Valenčič, Brdo 12, dar. Dekani
sv.Filip in Jakob, ml.

Četrtek

Zagorje 19,30 Šmarnice

4.5. Juršče

17,30 +i starši Ludvik, Juršče 35, obletna – Šmarnice

Zagorje 18,30 Molitvena ura za duhovne poklice – Šmarnice
5.5. Zagorje 17,30 +Jože in Zora Česnik, Zagorje 7, obl. – Šmarnice

Sv. Florijan, mučenec

Petek

Sv.Gotard,menih,škof Trnje

Sobota

6.5.

Sv. Domninik Savio

19,30 +Franc Smerdel,Trnje 60, obletna – Šmarnice

19h Spoved
Zagorje 19,30 +i Nuncija in Zadel, Zagorje 45, obletna

+i Lenarčič, Parje 16 – Prvosob. pobož.in Šmarnice
4. VELIKONOČNA
NEDELJA
N. dobrega Pastirja
7.5.

Trnje
Trnje

Sv. Gizela, opatinja

Zagorje 15h Molitvena ura za duhovne poklice in Šmarnice

8,30 Češčenje SRT- prvosobotna pobožnost
9h Za vse župljane obeh župnij – Šmarnice

Zagorje 10,30 V čast sv. Florijanu za gasilce, MŽ Karitas
Palčje

12h +Matjaž Lipec, Palčje 26, obletna

- TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE z geslom »GNANI PO DUHU ZA
POSLANSTVO« začenja danes. Pri mašah med tednom bomo prebirali o tem
poslanstvu. Prihodnjo nedeljo pa je že 54. svetovni dan molitve za duhovne
poklice. Lepo vabljeni, da še posebej ta teden molimo v ta namen. Prihodnjo
nedeljo, 7.5. – nedeljo Dobrega pastirja - pa smo povabljeni, da ob 18h v cerkvi
sv. Štefana v Postojni skupaj kot dekanija molimo za duhovne poklice.
- ŠMARNIČNA POBOŽNOST začne jutri. Letos obhajamo 300-letnico kronanja
svetogorske podobe Matere Božje. Zato so letošnje šmarnice o Sv.gori z
naslovom: »Čudež na Skalnici«.Šmarnice bodo po vseh cerkvah: v Trnju in
Zagorju ob 19,30, na podružnicah pa po dogovoru. Kjer bo maša, bodo šmarnice
ob njej. Šmarnice naj berejo letošnji birmanci - kjer so - in s tem pokažejo svojo
versko odraslost. Otroci, ki boste redno obiskovali šmarnice, boste lahko prejeli
karton, na katerem boste sestavili podobo Svetogorske Matere Božje. – V Parjah
bodo začeli v sredo, 3.5. ob 18h.
- SVETI JOŽEF DELAVEC je glavni zavetnik naše koprske škofije. Zato je za nas
slovesni praznik. Kolikor morete, se radi udeležite sv. maše (glej zgoraj).
- GLAVNI ROMARSKI SHOD NA SVETI TROJICI bo v torek, 2. maja ob 12h.
Kdor zmore na ta čudovit razgledni hrib, je lepo povabljen. Somaševanje bo vodil
g. Stanko Fajdiga, župnik v Ilirski Bistrici. Vremenoslovci nam za ta dan obljubljajo
lepo vreme.

- SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo v torek, 2.5. ob 20,30 v
Mežnariji v Trnju. Lepo vabljeni vsi starši.
- VEROUK v tem tednu: prvoobhajanci v sredo, 3.5. ob 18h. V četrtek in petek je
reden verouk.
- DEKANIJSKO SREČANJE bralcev Božje besede in vseh, ki ste v postu brali
Matejev evangelij ter vseh ljubiteljev Svetega pisma bo v četrtek, 4.5. ob 20h v
župnijski dvorani v Postojni SREČANJE Z MATEJEVIM EVANGELIJE. Vodila ga
bo uršulinska sestra Snežna Večko, doktor in predavateljica Sv. pisma. Lepo
vabljeni, ker vam ne bo žal!
- PRVI PETEK IN SOBOTA sta v tem tednu. Lepo vabljeni k zadostilnemu sv.
obhajilu. Marija je v Fatimi – letos obhajamo 100-letnico tega dogodka – naročala
trem pastirčkom, naj veliko molijo in darujejo svoje trpljenje za spreobrnjenje
grešnikov. Mnogi se namreč pogubljajo, ker jim nihče ne pomaga z molitvijo in
žrtvami za njihovo spreobrnjenje. – Marija je tedaj tudi napovedala veliko vojno,
če se ljudje ne spreobrnejo – kar se je z drugo svetovno vojno uresničilo. Tudi
danes, še posebej v Evropi, potrebujemo spreobrnjenje. Zato verni zadoščujmo
Jezusovemu in Marijinemu Srcu z molitvijo, prejemanjem zadostilnega svetega
obhajila in žrtvami, ki jih darujmo v ta namen.
- BOLNIKE BOM OBHAJAL v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga pridem
obhajat, naj sporoči!
- ZAHVALJUJEMO SE g. škofu JURIJU za njegov obisk naših dveh župnij in mu
želimo, da bi se lahko še velikokrat srečali z njim pri sv. bogoslužju, pa tudi sicer.

VSTALI NA POTI Z NAMI
Evangelist Luka pripoveduje, kako dva kako na to gledata, potem začne govoriti
pobita učenca zapustita Jeruzalem, kraj on. Njuno informacijo in njune občutke
svojega razočaranja. Nič več nočeta slišati vzame zelo resno. Toda ob vse postavi
o svoji preteklosti. Toda pogovarjata se še: Božjo besedo in v njeni luči jima lahko
izmenjujeta si misli o tem, kar se je pojasni drugo plat: Jezusovo usodo
dogajalo. V pogovoru bi rada dognala, utemelji kot nujnost, zapisano v Pismih.
zakaj se je vse to zgodilo in kaj bi lahko to Moral je trpeti, toda to je bila le pot v
zanju pomenilo. Ker o vsem nista molčala vstajenje. Učenca sta poslušala – sprva
in ker si pred tem, kar se je zgodilo, nista nejeverno, toda Jezusove besede so ju
zatiskala oči, se lahko Jezus vključi v njun zadele v srce. Zato sta ga prosila, naj
pogovor in ga spelje v drugo smer.
ostane z njima.
Toda z njima ni lahko: nista sicer slepa,
V tem odloku je lepo viden pomemben
toda njune oči so zastrte. Jezusa ne motiv Lukovih vstajenjskih pripovedi:
prepoznata. Tudi ženam, ki so se Vstali hodi z nami po naših poteh. In z
sklicevale na angela, nista verjela. Jezus njim lahko govorimo, lahko mu povemo
jim očita, da sta nespametna in počasna v vse, česar v svojem bivanju ne razumemo.
srcu. Ker nimata modrosti, ne razumeta, Kakor učencema bo tudi nam razjasnil in
kaj se je zgodilo v Jeruzalemu. Biti nam s Svetim pismom odprl nov pogled
počasen v srcu, to pomeni, da je srce ozko na stvari. Jezus čaka, da ga prosimo, naj
in da si človek ne more predstavljati ostane z nami, ko se nam bliža večer, ko se
nobene druge rešitve od tiste, ki jo pozna. v nas in okoli nas spusti mrak. Z nami gre
Ker nista dovolj odprta, ne dojameta tja, kjer se obrnemo vase, da bi bili sami s
novosti in navadnosti vstajenja.
seboj. To je največja tolažba te pripovedi:
Jezus spremlja ta dva počasna in »In vstopil je, da bi ostal z njima. (Lk
nerazumevajoča učenca ter ju pusti, da 24,29)«
pripovedujeta, kako sta vse to doživljala in
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselj

1. maj
JOŽEF DELAVEC

Gospod, daj, da na priprošnjo device
Marije Sveti Duh v nas vžge isto
gorečnost, ki sta jo izkusila učenca na
poti v Emavs, in naj v našem življenju
obnovi evharistično občudovanje sijaja in
lepote, ki ju izžareva bogoslužni obred kot
učinkovito znamenje neskončne lepote
skrivnosti samega Boga. Učenca sta
vstala in se hitro vrnila v Jeruzalem, da bi
delila veselje z brati in sestrami v veri.
Resnično veselje je v spoznanju, da
Gospod ostaja med nami, da je zvesti
sopotnik našega potovanja. Evharistija
nam odkriva, da Kristus, umrli in vstali,
živi danes v skrivnosti Cerkve, ki je
njegovo telo. Mi smo priče te skrivnosti
ljubezni. Zaželimo drug drugemu, da
bomo odšli polni veselja in čudenja
naproti sveti evharistij, da bomo izkusili
in drugim oznanjali resničnost besed, s
katerimi se je Jezus poslovil od svojih
apostolov: »Jaz sem z vami vse dni do
dovršitve sveta.«
Po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja

SMEH JE POL ZDRAVJA
PRAH – Ravnatelj čistilki: »Kako to
čistite; na globusu je za prst prahu.« –
»Nič čudnega, če s prstom tipate prav
po Sahari.«

Praznik sv. Jožefa delavca so prvič
praznovali 1. maja 1955. Bogoslužje tega
praznika nas živo opozarja na nekaj, kar je
v redu odrešenja zelo velikega pomena: na
socialni položaj svetega moža, ki ga je
poleg device Marije Bog najgloblje pritegnil
v zgodovino odrešenja. Marijin deviški mož
in Jezusov krušni oče je bil delavec –
»tesar«. In Cerkev kaže nanj kot na
zavetnika in zgled vseh delavcev, predvsem
tistih, ki živijo od dela svojih rok. Tega
preprostega, toda pravičnega moža je Bog
poklical, da bi z delom svojih rok preživljal
učlovečenega Božjega Sina. Godovni dan
sv. Jožefa nas glasno uči: z delom naj
vsakdo na svoj način in na svojem mestu
sodeluje pri graditvi človeku bolj prijaznega
sveta, kjer bo mogel vsakdo spolnjevati
svojo nalogo.

Tviti papeža Frančiška
Molimo za bogoslovce, da bi
poslušali Gospodov glas in
mu sledili z vsem pogumom
in veseljem.
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