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LJUBEZEN JE POTRPEŽLJIVA IN DOBROTLJIVA

O ljubezni govorimo preveč, kar je znak, da je primanjkuje. Veliko besed pa ne more zamenjati slabih izkušenj in
zapolniti praznino. Treba je poiskati prave vzroke, zakaj
ljubezen ni to, kar bi morala biti in potem ukrepati. Sicer pa
je bila ta krepost vedno na prepihu, zato so njeno pomanjkanje skušali zapolniti z razpravami in poezijo, ker so bile
vse generacije prepričane, da mora biti ljubezen prva na
lestvici vrednot. To je doživljal tudi apostol Pavel v Korintu
in napisal hvalnico ljubezni, o kateri pravimo, da je najlepša
Ko so to slišali,
od vseh do sedaj napisanih besedilih o ljubezni. Zakaj? Ker
so se vsi v shodnici razsrdili. se navdihuje ob Božji ljubezni, ki je večna in zato popolna.
"Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi
Vstali so, ga vrgli iz mesta
ne imel, sem brneč bron ali zveneče cimbale!" je Pavel piin odvedli na rob hriba,
sal Korintčanom. Ta stavek ima dvojni pomen: lahko govori
na katerem je bilo
o lepi izkušnji, ali pa o njenem pomanjkanju. Vendar na
njihovo mesto sezidano,
podlagi celotnega zapisa lahko sklepamo, da je imel Pavel
da bi ga pahnili v prepad.
globoko izkušnjo ljubezni, ki jo je želel deliti z drugimi. Ta
Toda on je šel po sredi
izkušnja je povezana z njegovim spreobrnjenjem in spozmed njimi – in je odhajal.
nanjem, da je Jezus zares pravi Bog in naš odrešenik.
(Lk 4,28–30)
V svojem razmišljanju se najprej zaustavi ob dveh lastnostih: ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva. Lahko rečemo, da je to osnova Božje ljubezni, ki
se potrpežljivo neprestano razdaja in se ne naveliča, hkrati pa ne postavlja meja in je zato dobrotljiva do vseh. Ko je Pavel začel s svojim javni delovanjem, je bil prepričan pravoveren Jud.
Zaradi vere je bil pripravljen tudi ubijati. Takrat je moral Jezus zelo potrpeti z njim in mu prizanašati. Ko je pred Damaskom oslepel je bil korak do spreobrnjenja lahek. Globoko spoznanje
je prešlo v doživetje, da ga je Jezus sprejemal tudi takrat, ko se je on boril proti njemu in pobijal
kristjane. Ta potrpežljivost in dobrotljivost s strani Boga se je v njegovem misijonskem poslanstvu samo še stopnjevala in vedno bolj poglabljala. Zato v svojem slavospevu najprej pove, da
je ljubezen potrpežljiva in dobrotljiva.
V čem se danes kažeta Božja potrpežljivost in dobrotljivost? Sodobnik je postavil sebe v središče življenja in predvsem voditelji postajajo vedno bolj kultne osebnosti, ki naj bi jih častili, pa
čeprav mnogi vodijo svet v pogubo. Dobrotljivi in neskončni Bog pa potrpežljivo čaka in se ne
želi vmešavati. Kot je čakal pri Pavlu, ker še ni napočil čas za sprejetje spreobrnjenja. Nismo
se še dovolj pogreznili v blato, da bi začutili potrebo po pomoči Boga. Vse, kar smo v naravnem okolju preveč zlorabili, se nam že maščuje. Kdaj se bo maščeval Bog, ki ne bo dopustil,
da bi človek uničil njegovo stvarstvo? Upajmo, da bo zmagala njegova ljubezen in nam bo prizanesel.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
4. NEDELJA Trnje
MED LETOM Trnje
31.1.
Sv. Janez Bosko, duh.

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

Palčje
1.2. Palčje

Ponedeljek

8,30 Češčenje SRT
9h +Jože Žigon, Trnje 58, obletna
+Franko in +i starši Rotar, Klenik 56/a, obletna
12h +Jože in Anka Oberstar, Palčje 37, obletna
17,30 V dober namen

Sv. Brigita Irska, op.

Torek

2.2. Trnje

JEZUSOVO DAROVANJE

Sreda

3.2.

Sv. Blaž, škof, mučen.

Četrtek

17h +Fanika in Herman Kuret, Klenik 45

Zagorje 18h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
Zagorje 17,30 +Blaž Topolčić, Drskovče 8

4.2. Juršče

16h V dober namen

Sv.Jožef Leoniški

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
5.2. Zagorje 17,30 +Emilija Knafelc, Zagorje 112, dar. Marija Škrlj

1. Petek

Sv. Agata, dev. muč. Klenik

1. Sobota

6.2.

Sv, Pavel Miki in drugi japonski mučenci

5. NEDELJA
MED LETOM
7.1.
Sv. Rihard, kralj

Trnje

19h +Janko Černač, Franc in Matilda Žele, Klenik 61/a
16h Pobožnost 5. prvih sobot na fatimski način

Zagorje 17h Pobožnost 5. prvih sobot na fatimski način
17,30 +i Sitinger in Kodre, Parje 22
Trnje
Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h +Ernest Margon, Trnje 62, obletna
+i starši Možina, Trnje 1/a, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h +Frančiška Ivančič, dar. Juršče 17

- NEDELJA SVETEGA PISMA je danes. Popoldne ob 15h ste lepo vabljeni na
srečanje bibličnih skupin člani in bogoslužni bralci ter drugi na Škofijsko
gimnazijo v Vipavi. Nagovoril nas bo škof Jurij z razmišljanjem: "Bodi torej usmiljen in pravičen!" Po nagovoru bo priložnost za pogovor in agape.
- VEROUK bo ta teden reden po urniku. Vsi pa ste vabljeni na Svečnico k maši.
- GOSPODOVO DAROVANJE – SVEČNICA je v torek. Vabim vas k sv. maši, ki
bo v Trnju ob 17h in v Zagorju ob 18h. Pridite tudi šolarji. – Ta dan blagoslavljamo
sveče v spomin na Jezusa, ki ga je starček Simeon imenoval »Luč v razsvetljenje
vseh narodov«. – Blagoslovljene sveče prižigamo, ko pride duhovnik obhajat bolnika ali ostarelega, pa tudi ko se kristjan poslavlja s tega sveta.
Sveč ne morem več prodajati, ker bi moral imeti blagajniško knjigo. Kar jih
imam še od lani, jih lahko vzamete in daste zanje primeren dar.
- SV. BLAŽ goduje v sredo. Na njegov god Cerkev deli poseben blagoslov, s katerim prosi usmiljenega Boga, naj prosilca na priprošnjo sv. Blaža obvaruje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. Ta blagoslov ni čarovnija, ampak prošnja za
zdravje, ki jo Bog usliši po svoji uvidevnosti, če je v našo resnično - tudi duhov-no
korist.
- PRVI PETEK in SOBOTA sta ta teden. Leto Božjega usmiljenja nas še posebej
vabi, da zadoščujemo Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da prejmemo v ta namen
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. PRVOSOBOTNO POBOŽNOST v čast Marijinemu Srcu, ki jo
opravljamo 5 prvih sobot zaporedoma, bomo v Trnju do aprila imeli v Mežnariji,
kjer je ogrevana soba. Tam bo tudi sv. obhajilo. – V Zagorju pa bo pol ure pred
sv. mašo v cerkvi.
- OBHAJILO BOLNIKOV in OSTARELIH bo v petek dopoldne. Če še kdo želi
prejeti sv. obhajilo, naj mi 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.
- KIP USMILJENEGA JEZUSA je v Zagorju že začel romanje po domovih. V Trnju pa naj začne vsaj danes. Najprej vabim družine prvoobhajancev, da ga vzamejo domov za tri ali štiri dni. Vpišite se na list tisti, ki ga želite sprejeti.
- #BODI dober DELAJ dobro: Po spodbudi papeža Frančiška vabi Medškofijski
odbor za mladino, da ponovno odkrijemo telesna in duhovna dela usmiljenja. Na
oglasni deski je plakat, ki nam nudi več spodbud za dela usmiljenja in sicer za
vsak mesec od januarja do julija vsaj po eno telesno in duhovno. Predlogov je več
(5 do 8), da jih lahko izberemo. Januarja je bilo prvo dobro delo: »Lačne nasičevati« in »Nevedne učiti«. V februarju pa sta drugi dve: »Žejne napajati« in »Dvomljivcem prav svetovati« itd. Oglejte si na oglasni deski!
- V ADVENTNI AKCIJI za otroke v misijonih so naši otroci na praznik Sv. Treh
kraljev darovali: v TRNJU: 128,40 € in v ZAGORJU: 138,11 €. Bog naj vsem
obilno povrne za njihovo darežljivost.

LJUBEZEN JE POT DO DRUGEGA
Nekajkrat sem se v življenju »opekel«, ker sem k bližnjemu pristopil s predsodki, ki so mi jih pomagali ustvariti drugi ljudje, ali pa sem jih »pridelal« kar sam. V drugih sem videl tisto, kar sem želel
videti. Hotel sem jim pripisati lastnosti, ki sem jim jih želel pripisati, nisem pa se poglobil v tiste, ki so
jih imeli. Tako sem si ustvaril pregrado, ki mi je otežila pristop k sočloveku.
Nekaj podobnega so storili Jezusovi rojaki iz mesta Nazaret, kjer je odraščal. V Jezusu so videli
le Jožefovega sina. Mislili so: ''Če bi imel kaj, kar bi lahko dal, potem bi moral to dati najprej njim.''
Ker niso pokazali pravega navdušenja zanj, tam ni storil nobenega čudeža, ampak je rojakom povedal, da ni pomembno, kdo si (tujec, domačin, rojak ...), ampak, koliko vere imaš. V Božjem kraljestvu ni privilegirancev. Božja ljubezen deluje tam, kjer sta človeška potreba in vera, ki je to pomoč
pripravljena sprejeti. Kristus je navedel tudi dva primera iz zgodovine: Elija je pomagal vdovi iz Sarepte in v času preroka Elizeja je bil ozdravljen Naaman. Tako Elizej kot vdova sta bila tujca in pogana, a sta verovala in sta bila pripravljena sprejeti pomoč.
Vera je drža sprejemanja. Tako znova vidimo, da vere ne smemo zožiti samo na razumsko dejanje, ampak celostno sprejetje, in je zato ne moremo ločiti od življenja, tega pa od ljubezni. Ker vera
pomeni celostno sprejemanje, pomeni ljubezen. Zato velja: bolj ko boš ljubil Boga, bolj ga boš
spoznal. Bolj ko boš ljubil Cerkev, globlje jo boš spoznal. Bolj ko boš ljubil človeka, bolje ga boš
spoznal. Ljubezen odpira nove in neizmerne razsežnosti, saj pravi sv. Pavel v znamenitem hvalospevu ljubezni, ki ga beremo v drugem berilu današnje nedelje: »Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje. … Ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice« (1 Kor 12,4–6).
Prosimo Gospoda, da bi se v moči in luči ljubezni zmogli bližati sočloveku in Bogu.

Nikoli ne obupajte nad Božjo usmiljenostjo.

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
(Benedikt iz Nursije)

Verjetno ste že kdaj slišali, da je zadnja nedelja januarja nedelja Svetega
pisma. Vsako nedeljo slišimo poučne
odlomke Svetega pisma, torej je nedelja Svetega pisma vsaka nedelja. Kakšen pomen ima zato posebna nedelja
Svetega pisma?
Na drugem vatikanskem koncilu
(1962–1965) so pred vsakim zasedanjem škofov vsega sveta v procesiji
prinesli Sveto pismo in ga počastili.
Pomemben sad tega koncila je dogmatična konstitucija o Božjem razodetju,
ki vernikom zelo priporoča branje Svetega pisma; spremljati ga mora molitev,
"da to branje postane pogovor med Bogom in človekom". V duhu tega priporočila so slovenski škofje na predlog
svetopisemskih strokovnjakov leta
1990 zadnjo nedeljo januarja razglasili
za nedeljo Svetega pisma. Spoznavali
naj bi vrednost Božje besede za naše
življenje. Za otroke matere Cerkve je
Sveto pismo "trdnost vere, hrana in neusahljiv studenec duhovnega življenja"
(Kompendij KKC 24). Še posebej bi
nas naj spodbudila, da bi redno jemali v
roke Sveto pismo in knjige, ki nam njegovo vsebino razlagajo.
Silvester Čuk

SMEH JE POL ZDRAVJA
HUJŠANJE – Obilna Rezka se odpravi
k osebnemu zdravniku, da bi ji pomagal
pri njeni težavi s kilogrami. Ta ji po pregledu predpiše recept za zdravilo: sto
tablet v steklenički. Rezka nekoliko debelo pogleda, nato pa le vpraša: »Koliko
naj jih vzamem vsak dan?« – »Prav nobene,« odvrne zdravnik. »Trikrat na dan
vsebino stekleničke stresite na tla in
vsako tabletko posebej poberite. To vam
bo najbolj koristilo.«

4. februar
GILBERT

Bil je sin normanskega vojaka, ki mu je
kralj Gulijelm (1066-1087) med osvajanjem
Anglije dal v dar posestvo in utrdbo Sempringham. Gilberta je v duhovnika posvetil
škof Lincoln. Po očetovi smrti je podedoval
Semprimgham, kjer je na svojih posestvih
ustanovil dva samostana: enega ženskega
(leta 1131) in enega moškega (leta 1147).
Ta dva samostana sta postala prvi jedri angleških redovnikov gilbertijancev, ki jih je
Henrik VIII. leta 1583 ukinil. Sv. Gilbert je bil
prijatelj Tomaža Becketa in je bil tako kot on
umorjen.

Tviti papeža Frančiška
Odgovor na vprašanje, kako
živeti krščansko, se skriva v
ljubezni. Le ljubezen napolni
praznino, ki jo povzroča zlo.
Večina ljudi sploh ne sluti, kaj bi Bog naredil
iz njih, če bi se mu le dali na razpolago.
(sv. Ignacij Lojolski)
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