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SMRT JE PRIŠLA NA VSE LJUDI, KER SO VSI GREŠILI

"Zakaj moramo umreti?" me sprašujejo otroci pri verouku.
"Zato, ker sta se Adam in Eva uprla Bogu. V raju namreč ni bilo
smrti, ampak polnost življenja." "In kaj smo mi sedaj krivi, ker
sta se ona dva uprla?" otroci nadaljujejo z vprašanji. "Ali vi nikoli ne naredite kaj slabega in ne grešite?" jaz vztrajam. "Jaz
nimam nobenega greha in zato ne bom šel k spovedi!" kakšen
hitro odgovori. In potem sledi pogovor o tem, kako lahko mi
grešimo, a smo prepričani, da to, kar delamo, ni nič slabo.
Glavni problem je v tem, da se nove generacije vzgajajo v nekem čudnem duhu, kjer greh ne obstaja oziroma nima pravice,
Tedaj je Duh
da bi bil. Tehnološko živimo vedno bolj v virtualni ali navidezni
odvedel Jezusa v puščavo,
resničnosti, kar želimo prenesti v vsa področja našega življenja.
da ga je hudič skušal.
Zato so različne oblike droge tako mikavne. Popeljejo nas v
In ko se je štirideset dni
svet, kjer ni nobenih težav in skrbi ter nam pričarajo navidezni
raj. In kaj sledi na koncu, ko je odmerek predoziran, smrt. Smrt
in štirideset noči postil,
je vedno nujna posledica človekove neuravnovešenosti in zaje bil potem lačen.
vračanja svoje narave. Pravzaprav je smrt vsakodnevni spremIn pristopil je skušnjavec
ljevalec: vedno se je treba kakšni stvari odreči, zavreči stare,
ter mu rekel: »Ako si
preživele navade in se spustiti v neko novo tveganje. Vse to pa
Božji Sin, reci,
prinaša bolečino in umiranje po etapah. Ne gre drugače. Taknaj bodo ti kamni kruh.«
šno je pač življenje.
Apostol Pavel je vse to dobro poznal, a se s takšno človeško
On je odgovoril: »Pisano je:
usodo
ni mogel sprijazniti. Konkretno življenje množic ni mogel
‚Naj človek ne živi
uskladiti s svojo izkušnjo srečanja s Kristusom. Zato je Rimljasamo od kruha,
nom pisal: "Kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po
ampak od vsake besede,
grehu smrt, tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili ...
ki izhaja iz Božjih ust.‘«
Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če
so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko
(Mt 4,1–4)
večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, in to po milosti
enega človeka, Jezusa Kristusa." Smrt torej nima zadnje besede, ker ji je to moč Jezus odvzel. On je prišel kot odrešenik, da bi popravil napako prvih dveh ljudi. On je "novi Adam", popoln človek in vzor, ki ga
je vredno posnemati in se tako ponovno približati svoji idealni podobi. Polnost življenja dosegamo počasi,
a pred nami je cilj, ki ga hočemo doseči: srečanje z Jezusom Kristusom v večnosti.
"Z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom!" je apostol Pavel trdno prepričan. Jezus Kristus je
večji in močnejši od slabotnega Adama. Če ne bi bilo tako, ne bi mogel postati naš odrešenik. Iz svoje
nepopolnosti se ne dvigamo z lastno močjo, ampak po milosti in veri, ki jo premoremo. Milost je namreč
osnova, kajti Jezus nas je prvi ljubil. Še preden smo bili spočeti, smo že bili v Božjih zamislih in Bogu se
je zdelo smiselno, da se rodimo. To pomeni, da nas je on prvi ljubil, da je bila ta milost zastonjski dar in
ne kakšna naša zasluga. Prav je, da se tudi mi navzamemo Pavlovega prepričanja in vsak dan bolj okušamo: "Jezus te imam rad! Zaradi tebe je šel na križ. Pomnoži svojo vero vanj, išči ga, spolnjuj njegove
zapovedi in mu na tak način vračaj ljubezen!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
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 14h Križev pot
Sv.Pavel 15h +Vida Marinčič, Zagorje 94, pogrebna
Ponedeljek

6.3.

Sv. Fridolin, opat

Torek

7.3.

Sv.Perpetua in Felicita

Sreda

8.3.

Sv.Janez od Boga

Četrtek

10.3.

40 mučencev iz Arm.

Sobota

15h Po namenu darovalcev – Križev pot

Klenik

18,30 +Alojz Perenič, Klenik 20, dar. Klenik 21 – Križ.pot

Zagorje 17,30 +Vida Marinčič, Zagorje 94, osmina

9.3. Juršče

Sv. Frančiška Rimska

Petek

Palčje

11.3.

Sv. Benedikt, škof

2. POSTNA
- KVATRNA
NEDELJA
12.3.
Sv. Inocenc I., papež

16h +Stanislav Žužek, Juršče 83, 30.dan – Križev pot

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje 17,30 +Anica Trebec, Zagorje 46, zadušna – Križev pot
Zagorje
Trnje
Trnje

17h Spoved
17,30 +Marija Kruh, Zagorje 37, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h +i Černač, Klenik 21, obletna – molitve za rajne

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – molitve za rajne
Juršče

12h +Marija in Albin Sedmak, Palčje 19, obletna

Zagorje 15h Križev pot na Šilentabor

- KRIŽEV POT sodelavcev Karitas bo danes ob 15h v Slavini.
- 2. SREČANJE BIRMANSKIH BOTROV bo danes ob 17h v župnijski cerkvi v
Postojni. Obvestite botre!
- VEROUK je ta teden za vse skupine reden.
- SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV v Trnju bo v Mežnariji ob 19,30. Vabljeni vsi starši trnjskih birmancev.
- SEJA ŽPS ZAGORJE bo v SREDO, ob 19h v župnišču za ŽPS TRNJE pa v
petek, 10.3. ob 19h v Mežnariji. Vabljeni vsi člani!
- 1. POSTNO PREDAVANJE bo v četrtek ob 19h v župnijski dvorani v Postojni.
Oblikoval ga bo g. Franc Donko z naslovom: »Družina za vse čase«. Vabljeni!
- KVATRE so prihodnjo nedeljo. Po maši bomo molili za naše rajne. MILOŠČINA
te nedelje je za semenšče v Vipavi in naše bogoslovce v Ljubljani. Priporočam!
- TEČAJ ZA ZAKON bo začel prihodnji teden, 17.3. ob 16h v župnijski dvorani v
Postojni. Prijaviti se je treba do nedelje, 12.3. na dekanijski urad Postojna po telefonu 05/720 46 40 ali 041/724 884 ali e-mail zupnija.postojna@siol.net. Lahko
tudi domačemu župniku.
- OB SMRTI +Vide Marinčič sta družini Čančula in Gržinič iz Parij namesto cvetja in sveč darovali za cerkev. Bog povrni, pokojnici pa naj dá veselje v nebesih!

REŽISER JE POSEGEL V DRAMO IN JO VODI V DOVRŠITEV
Pustne norčije so mimo. Razposajenost
in razigranost imata svoje mesto in svoj
čas. Veliko je pri tem tudi pristnih, folklornih sestavin, narodopisnih posebnosti
in duhovitosti. Vse preveč pa v pustnih
dneh žalijo verska čustva kristjanov in
smešijo stvari, ki so nam svete. Kdor postane žaljiv, preneha biti duhovit.
Na pepelnično sredo smo začeli štiridesetdnevni postni čas. Ob tej besedi si
mnogi ljudje predstavljajo nekaj turobnega, pepelnato sivega, dolgočasnega,
pustega in od zgoraj ukazanega. Jezus pa
pravi: »Kadar se postite, se ne držite čemerno.« Morda nam bo post bližji, če ga
bomo pojmovali kot vajo, kot trening za
veliki nastop, nabiranje kondicije za veliki vzpon.
Povsem logično in nujno se nam zdi,
če športniki tedne in mesece vadijo. Samoumevno je, da se držijo strogega
dnevnega reda in prave mere v vsem. Isto
velja za umetnike, ki veliko nastopajo.
Tudi v krščanskem življenju ne gre brez

vztrajnosti, vaje in odpovedi. Prav to nam
pomeni postni čas. Prisiljeni smo namreč
v hudo tekmo, v duhovni boj, ki je veliko
bolj razburljiv in usoden od vsake športne
tekme ali prvenstva. Ob tem boju se včasih zatrese vesolje do svojih poslednjih
meglic. Človek se namreč giblje v magnetnem polju med dvema privlačnima poloma. Na eni strani je Dobro samo, Vrednota, Resnica, Življenje, Smisel, Sreča.
Vse to je za nas Nekdo, je tisti, ki ga imenujemo Bog. Na drugi strani pa se šopiri
satan, duh laži in pretvarjanja, tisti, ki si
privzema videz dobrega, vrednote, resnice in sreče. Samo tako more zaslepiti in
nase prikleniti človeška srca, ki so lačna
vsega tega.
Ta drama človeške zgodovine se je začela s prvim grehom. A na srečo glavni
igralec v drami ni samo človek in njegov
nasprotnik, skušnjavec. Ta zgodovina ima
svojega »režiserja«, Odrešenika Jezusa
Kristusa, ki je sam v to dramo posegel in
jo vodi v čudovito dovršitev.
Po: TV Slovenija – Ozare, 1996

V razmislek ob Božji besedi 1. postne nedelje:
Kako se v življenju soočaš z lastnimi skušnjavami? Ali prepoznaš skušnjave, ki se ti
vsiljujejo po instinktih, kot sta na primer lakota in spolnost?
Si že izkusil ali morda izkušaš, da so instinkti močnejši od tvoje volje? Instinkti so dobri,
naravni in potrebni, toda če človeka povsem
obvladajo, se začne izgubljati in se na koncu
lahko popolnoma izgubi. Instinkti ga popolnoma preplavijo, tako da izgubi sebe in začne služiti lažnemu bogu, ki ga sv. Pavel imenuje Trebuh.
Naslednja skušnjava, s katero se v puščavi
sooča Jezus, je megalomanstvo, ki se kaže v

drugi skrajnosti, v neuravnovešenem samožrtvovanju. Z drugimi besedami, človek pohodi
samega sebe za srečo nekoga drugega. Se zaznaš v tej skušnjavi? Mar to res prinaša srečo in svobodo komurkoli?
Si morda preveč uslužen in ponižen in si si
pripravljen pljuniti v obraz, da bi s tem »pomagal« drugim? Tudi v tej, včasih v krščanstvu preveč navzoči skušnjavi, boš izgubil
sebe, razumevanje in ljubezen drugih, ter
vzpostavil zaupanje v lažnega, sadističnega
Boga.
Se morda kdaj zaznavaš tudi v skušnjavi
samozadostnosti in občutku, da ti ni mar ne

dobro ne zlo, v kolikor koristita le za dosego
tvojih ciljev? Na primer: delam dobra dela, da
bi mi to pomagalo pridobiti si ugled?
Se včasih zlažem, ker tako dosežem to, kar
hočem? Me drugi zanimajo le toliko, kolikor
imam od njih korist?
To so samo nekatere značilnosti teh skušnjav,
ki človeka končno pripeljejo v popolno osamljenost, čeprav se mu lahko klanja ves svet.
Tak človek se ne zaveda, da služi lažnemu bogu, ki se imenuje egoizem.

5. marec
HADRIJAN

Po: radio.ognjisce.si /sl/116/utrip/3736/

Hvala ti, Jezus,
da si premagal smrt in greh
ter nam pokazal pravo pot
miru in ljubezni.
Hvala, da nas krepčaš,
tolažiš in nam pomagaš
pri naših nenehnih padcih
pod težo greha in preizkušenj.
Hvala, da si vedno z nami,
pa četudi te zaradi svoje slabotnosti
vedno znova razočaramo.
Pomagaj nam, da bi tudi mi
s svojo odločno držo (po tvojem
vzoru)
kdaj znali prepričati »satana«,
da odide od nas.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A

SMEH JE POL ZDRAVJA

Nekateri starokrščanski pisatelji dajejo
med glavnimi krepostmi prvo mesto srčnosti. Živeli so v dobi, ko so imeli mučeništvo
za najvišje in skoraj edino znamenje svetosti. Škof Evzebij iz palestinske Cezareje je v
svoji Cerkveni zgodovini opisal tudi, kako
sta za Kristusa junaško trpela zadnja dva iz
vrst palestinskih mučencev: Hadrijan in
Evbul. Prvi je dal življenje za vero 5. marca,
drugi pa 7. marca leta 310. Obeh se spominjamo na isti dan, in sicer na dan, ko je prestal muke Hadrijan. Današnja mučenca sta
prišla k drugim spoznavalcem v Cezarejo.
Pri mestnih vratih so ju vprašali, čemu prihajata. Ko sta po pravici povedala, da prihajata pomagat preganjanim kristjanom v Cezareji, so ju peljali k sodniku. Ta ju je dal
brez odloga hudo trpinčiti in ju nato obsodil,
naj ju raztrgajo zverine. Tako ju je doletelo
mučeništvo, ki ju je pripeljalo med svetnike.

Tviti papeža Frančiška
Nihče se ne odreši sam.
Skupnost je bistvena.
»A, zakaj laja? Ja ker je moderen pes.
Namesto na poštarja, laja vsakič,
ko prispe elektronska pošta.«
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