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Leto XV., 22 (782)

BOG ME JE IZBRAL ŽE V MATERINEM TELESU
Kaj lahko rečem o svojem življenju: sem na svetu po spletu
okoliščin, ali je v ozadju načrt, povezan s poslanstvom? Odgovor je namreč povezan s smislom slehernega življenja: je
vse zgolj naključje, igra usode, ali je v ozadju jasen Stvarnikov
načrt? Odgovori nas zanimajo, ko se osamosvajamo, ko sanjamo o svoji prihodnosti, se odločamo o izbiri nadaljnjega šolanja in poklica. Mnogi si odgovorijo na hitro, brez globljega
razmisleka: "Uživaj teh nekaj let, ker boš mimogrede star in za
nobeno rabo!" In vendar: tudi teh nekaj let - 60, 80 ali celo 100
let – ni od danes do jutri, zato jih je treba osmisliti, jim dati
In pristopil je
pravo vsebino, jih čim popolneje preživeti. Tečnežev in naveter
se dotaknil nosil
ličancev je preveč, zato navadno bežimo pred njimi. Imamo
namreč nek načrt, kako bomo srečni in zadovoljni. Žal se
- nosivci pa so obstali računi vedno ne izidejo tako, kot smo načrtovali in zato srečuin je rekel: »Mladenič,
jemo večno več mladih starčkov in obupancev.
rečem ti: Vstani!«
Apostol Pavel je v svojem pismu Galačanom razkril, kako je
In mrtvi je sédel
imel Bog načrte z njim in ni obupal na Savlovo zaverovanostjo
in začel govoriti;
vase in iskanjem takšne kariere, ki ni bila v skladu z Božjo voljo. Človek lahko dolgo obrača, na koncu pa Bog obrne. In ta- in dal ga je njegovi materi.
In vse je obšel strah in
ko se je zgodilo tudi s Savlom, ki je postal apostol Pavel: iz
strastnega preganjalca kristjanov se je prelevil v še bolj hvalili so Boga ter govorili:
»Velik prerok
strastnega misijonarja in Jezusovega služabnika. "Ko pa se je
je vstal med nami«
Bogu, ki me je izbral že v materinem telesu in me je poklical
po svoji milosti, zdelo prav razodeti v meni svojega Sina, da bi
in »Bog je obiskal
ga oznanjal med pogani, se nisem posvetoval z mesom in
svoje ljudstvo«.
krvjo." je zapisal. Ko spoznaš Božji načrt, se nehaš z glavo
(Lk 7,14–16)
zaletavati v zid, ker veš, da se Bogu ni mogoče upirati. Čista
ljubezen te slej ko prej tako omreži, da kloneš, vendar ne kot poraženec, ampak kot zmagovalec.
Božja ljubezen namreč ni malenkostna, ampak je popoln dar, ki te tako prevzame, da še sam stopiš
na pot ljubezni in se trudiš, da bi bil zvest do konca.
"Bog me je izbral že v materinem telesu!" To je bila Pavlova velika izkušnja, ki je ni mogel zadržati zase in zato o njej govori v vseh svojih pismih. Predvsem nam hoče povedati, da to ni le izkušnja
posebej izbranih, ampak mora postati izkušnja slehernega človeka. Vsakdo je bil poklican v življenje
po imenu, Bog ga je izbral, ker se mu je zdelo tako prav, ker ima z vsakim človekom svoje načrte.
Bodimo zato hvaležni za dar življenja. Na svetu ni nihče odveč in za v smeti, ampak je vsakdo postavljen tja, kjer mora biti, kjer lahko opravi nalogo, za katero je bil poklican prav on.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
10. NEDELJA Zagorje 9h Za vse župljane obeh župnij
MED LETOM Trnje
9,45 Češčenje SRT
5.6. Trnje
10,30 SLOVESNOST 1. SVETEGA OBHAJILA: V čast Usmiljenemu
Sv. Bonifacij, škof, m.
Jezusu za prvoobhajance in njihove družine
Zagorje 14h Krst Katje Benčina in Vrtnice
Četrtek
9.6.
Sv.Primož in Felicijan

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice

Sobota

Zagorje 19,30 Spoved
20h +Milka Zadel, Zagorje 102a, obletna

11.6.

Sv. Barnaba, apostol

11. NEDELJA Juršče
MED LETOM Trnje
12.6. Trnje
Sv. Adelajda, redovn.

Ponedeljek

13.6.

Sv. Anton Padovanski

Torek

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 14h Vrtnice
Zagorje 20h V čast sv. Antonu v zahvalo in priprošnjo

14.6. Trnje
Klenik
16.6. Juršče

Sv.Valerij in Rufin, m.

Četrtek

7,30 +Jeromen in Olga Žužek, Juršče 25, obletna
8,30 Češčenje SRT
9h Za vse +e Trnje 6 in Palčje 25, obletna

19h Spoved za vse šolarje
20h Za zdravje, Klenik 20
19h V dober namen

Sv. Tihon, škof

Zagorje 20h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
17.6. Zagorje 20h +i Zadel, Zagorje 50, obletna
Sv. Rajner, samotar
+i Nuncija, Zagorje 45, obletna
Sobota
18.6. Zagorje 19h Spoved za vse šolarje
Sv.Marko
20h +Silvo Želje, Zagorje 17, obletna
in Marcelijan
+i starši Kljun, Zagorje 48, obletna
12. NEDELJA Palčje
MED LETOM Trnje
19.6. Trnje
Sv. Nazarij,
prvi koprski škof

7,30 +Bogdan Pavlovič, Palčje 2, dar. Nahtigal
8,30 Češčenje SRT
9h +Frančiška Rotar, Klenik 3, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 14h Krst Nike Kristan in Vrtnice

Trnje
15h Krst Zale Sedmak
- SLOVESNOST 1. SVETEGA OBHAJILA je danes ob 10,30 v Trnju, kjer bo prvič prejelo Jezusa v svoje srce 9 otrok iz trnjske in 2 iz zagorske fare. Molimo zanje, da bi radi, vedno dobro pripravljeni in z veseljem prejemali Jezusa.
- ŠMARNIČARJI ste vabljeni na Čarno jezero na Rakovnik v Ljubljani v soboto,
11.6. od 8h do 15h. Za prijavo in podrobnosti se oglasite osebno ali po telefonu
031/722 731 pri Evi Ule do srede, 8.6.2016.
- SVETOLETNO DEKANIJSKO ROMANJE NA SV. GORO bo v nedeljo, 12.6.
popoldne. Molitveno uro ob 15h na Sv.Gori bomo pripravili in vodili župniji Trnje in
Zagorje, zato vas vabim, da se tudi te molitve udeležite. Na Sv.Gori bomo ob 15h
vstopali skozi svetoletna vrata. O svetoletnih vratih si preberite v dodatku k zadnjim Zvonovom: »Sveta vrata v letu usmiljenja« – Za romanje se mi lahko prijavite
še danes! Zamudniki pa do srede na mobi: 041/377 223.

- Duhovniški oktet OREMUS vabi na svoj letni koncert ob 10-letnici delovanja in
v počastitev 25-letnice samostojnosti naše domovine Slovenije v LOG PRI VIPAVI, 12.6 ob 18h.
- ZAOBLJUBLJENI PRAZNIK v ZAGORJU ste dolga leta obhajali na god sv.
Antona Padovanskega, 13.6. Prav je, da ne pozabimo na obljube, ki so jih napravili vaši predniki. Zato vas vabim, da se ta dan zberemo ob 20h k sv. maši in krajšemu češčenju sv.Rešnjega Telesa!
- SPOVED ZA ŠOLARJE, ki je še niso opravili, bo v TRNJU v torek, 14.6. ob 19h
in v ZAGORJU v soboto18.6. ob 19h. Pridite! Usmiljeni Jezus vas pričakuje.
- ZAHVALNA SV.MAŠA za veroučno in šolsko leto in RAZDELITEV SPRIČEVAL bo v nedeljo, 19.6. – Nekaj veroučencev še ni prineslo spričeval. Prinesite jih
do prihodnje nedelje!
- ODSOTNOST: Do sobote bom zdoma. V nujnih primerih se obrnite v Knežak na
g. dekana Lojzeta Milharčiča, tel. 041/338 915.
- Izšla je nova številka revije Prijatelji Radia Ognjišče (PRO), ki jo izdaja Radio
Ognjišče. Nekaj izvodov je na mizici za tisk. Vzemite jo BREZPLAČNO.
Če pa želite postati podporni član Radia Ognjišče, ker ga radi poslušate, bodo
te vaše odločitve zelo veseli. Pokličite jih na tel. 01/512 11 26 in povejte, da želite
postati PRIJATELJ RADIA OGNJIŠČE.
- Ta oznanila so za dva tedna.
11. nedelja med letom
ČLOVEKA NE OPRAVIČIJO DELA POSTAVE, AMPAK EDINOLE VERA V JEZUSA KRISTUSA

"Kaj moram narediti, da bom srečen in zadovoljen?" To vprašanje ne slišimo pogostokrat, pa čeprav si ga stalno postavljamo. V ozadju je namreč neko nezadovoljstvo, naveličanost in trpka izkušnja mnogih, da so zgrešili, da se niso pravilno odločili, da jih življenje tepe po krivici. Iskanje sreče je
globoka temeljna potreba, ki je ni mogoče utišati. Zdi se mi, da je takšna osnovna zakonitost, kajti
rojeni smo, da bi bili srečni in zadovoljni že na tem svetu, še bolj pa v večnosti.
Kaj večina dela narobe, da so nezadovoljni in nesrečni? Mislim, da je glavna napaka v tem, da so
se pretirano osredotočili nase, da vidijo samo sebe, svoje sposobnosti in hkrati svoje meje oziroma
nesposobnosti. Vrtijo se v začaranem krogu in ne vidijo prave rešitve. Takšen je pač sistem, ki je
zgrajen na samoodrešenju: živiš v prepričanju, da si dovolj sposoben, da se boš sam pobral, a se iz
dneva v dan bolj pogrezaš v blato. Samoodrešenje je namreč iluzija, utvara, ki jo večina zazna prepozno. Zakaj? Ta iluzija je zgrajena na prepričanju, da si "mali bog", v resnici pa si samo lutka, ki te
življenje premetava iz ene skrajnosti v drugo.
Apostol Pavel je prišel do tega spoznanja ob srečanju s Kristusom, ko je kot "mali bog" na konju
jezdil proti Damasku, da bi spravil v ječo tamkajšnje kristjane. Padel je s konja, oslepel in vse, na
čemer je gradil svojo kariero, se mu je sesulo v prah. Za tri leta se je prestavil v arabsko puščavo,
da bi se zjokal nad svojo usodo. Tam, kjer je bil sam s seboj in s svojim Bogom, ga je milost ponovno sestavila skupaj in vrnil se je kot novi človek. Kakšna je bila njegova nova izkušnja? Pretresljiva,
boleča in hkrati rešilna. Ugotovil je, da mu dosledno izpolnjevanje postave ne more odpreti nebes.
Čim bolj se trudiš, da bi bil popoln in vsemogoč, toliko bolj se zavedaš, da to nisi. Tega se najbolj
zavedajo "perfektneži", ki nikoli niso zadovoljni. Človekova nezadovoljnost je sicer gibalo razvoja,
vendar, ko opaziš, da je drugi v neki stvari boljši od tebe, si še bolj zagrenjen. Živiš v nekem začaranem krogu in ni ti jasno, kam boš na koncu prispel. To je grenka izkušnja ljudi, ki gradijo na samoodrešitvi. Ko je apostol Pavel v času triletnega bivanja v puščavi ozavestil to svojo izkušnjo, se je
lahko vrnil med ljudi in jim brez zadrega začel govoriti, v čem je Jezus dopolnil nekdanjo postavo
oziroma jo naredil za nepomembno. Odrešenje je dar in tudi vera je dar, ko si posameznik ne more
pripisovati nobenih zaslug. Bog je tisti, ki lahko človeka dvigne nad njegovo majhnost, krhkost in nepopolnost. Znotraj postave si namreč še vedno majhen človek, eden malo boljši od drugega, oba pa
nezadostna sama sebi. Jezus je prišel kot odrešenik zato, da bi nas potegnil iz začaranega kroga
samozadostnosti in nas usmeril v prihodnost, ki jo vsi nosimo v sebi, a je sami ne moremo doseči.
Ne dviga nas zato postava, ampak vera v Jezusa Kristusa. On je naša opora in moč na poti proti cilju.
župnik Branko Balažic, SDB

8. junij
MEDARD

In obrnivši se k ženi je Simonu rekel:
»Vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo: vode za noge mi nisi dal, ta pa mi
je s solzami močila noge in brisala s
svojimi lasmi. Poljubil me nisi; ta pa,
odkar je prišla, ni nehala poljubljati
mojih nog. Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je z dišečim oljem mazilila
noge. Zato ti povem: Njeni mnogi grehi so odpuščeni, ker je mnogo ljubila;
komur pa se malo odpusti, malo ljubi.«
Njej pa je rekel: »Tvoji grehi so odpuščeni.«
(Lk 7,44–48)
18. junij
MARKO IN MARCELIJAN

Pod cesarstvom Dioklecijana je rimski imperij zaznamovalo veliko preganjanje. Žrtvi
tega sta bila tudi rimska brata dvojčka Marcel
in Marcelijan. Izvirnih poročil o njunem življenju nimamo. O njima poroča legenda o mučeništvu sv. Sebastijana. Tam beremo, da sta
bila iz ugledne rimske družine. Bila sta poročena in živela lepo krščansko življenje. Ko je
rimski sodnik zvedel, da sta kristjana, ju je dal
privesti predse in ju nagovarjal, naj darujeta
bogovom, kakor veleva cesarjev ukaz. Oba
sta to zavrnila in niti po tridesetih dneh, kolikor
sta imela časa za premislek, tega nista storila.
Tudi v ječi sta še naprej goreče oznanjala Kristusa. Sodišče ju je tako obsodilo na smrt. Po
krutem mučenju so ju prebodli s sulico.

Rojen je bil na severu Francije leta 457. V
mladosti se je ukvarjal s kmečkimi opravili.
Ko je začel malo globlje razmišljati o svojem
življenju, je sklenil, da postane duhovnik.
Tako je štirideset let goreče deloval kot
dušni pastir. Bil je vnet pridigar, s svojim
spokornim življenjem pa je bil najlepši zgled
svetniškega duhovnika. Pri 73 letih je postal
škof. Umrl je okoli leta 560 v mestu Tournai,
pozneje pa so njegove posmrtne ostanke
prenesli v Soissons. Nad njegovim grobom
je dal kralj postaviti veličastno cerkev. Najpogosteje ga upodabljajo kot škofa v
mašnem plašču in s škofovsko palico, delečega miloščino. Je zavetnik vinogradnikov,
častijo pa ga tudi kmetje, zlasti kosci ter pivovarji in jetniki.

Tviti papeža Frančiška
V evangeliju lahko vsak dan
poslušamo Jezusa, ki nam
govori. Zato ne bi bilo slabo
vedno nositi s seboj majhen
izvod nove zaveze!

SMEH JE POL ZDRAVJA

Brez besed
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