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Leto XV., 14 (774)

VREDNO JE JAGNJE, KI JE BILO ZAKLANO,
DA PREJME ČAST IN SLAVO

Kakšna bo moja prihodnost? Vprašanje si zastavlja večina
mladih, ko mislijo na svoj poklic in na službo. V ozadju pa se
skrivajo globlji razlogi za iskanje pravih odgovorov: kako bom
uresničil svoje sanje? Na kakšen način bom zares srečen in
zadovoljen? Slaba volja in nezadovoljstvo sta vsakodnevna
resničnost in zelo čudno te gledajo, če si tiho, če ne kritiziraš
politikov in direktorjev, skratka, nisi sprejet, če misliš s svojo
glavo in se ne vključuješ v sistem, ki ga diktirajo reklame,
modni trendi in pričakovanja majhne skupine izbrancev, ki
živijo na račun črede, ki jih slepo posluša. Bodimo iskreni: ali
On jim je rekel:
imajo zahodne ideologije prave rešitve za srečno priho»Vrzite
mrežo na desno
dnost? Nimajo je. In vzrok je v tem, ker nočejo radikalnih
stran
čolna
in boste našli.«
sprememb. Zahodni svet je pokvarjen v svojih temeljih in politiki, ki nam vladajo, to dobro vedo, a jim je življenje na račun
Vrgli so torej in
drugih tako zlezlo pod kožo, da se dobro počutijo in so proti
zaradi obilice rib
pravim spremembam. Na zahodu ne pričakujmo kaj novega,
je
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ker zahod noče spreobrnjenja in drugačne družbe. Kaj torej
Oni učenec,
narediti?
Apostol Janez nam v svojem Razodetju nakazuje odgovor,
ki ga je Jezus ljubil,
ki je povezan z njegovim videnjem: "Jaz, Janez, sem videl in
je torej Petru rekel:
slišal glas mnogih angelov ... Z močnim glasom so govorili:
»Gospod je!«
'Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in boKo je Simon Peter slišal,
gastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo.'" Spravna žrtev
Kristusa, žrtvovanega Jagnjeta, je prinesla v rimsko cesarda je Gospod,
stvo in tedaj znani svet, pravo spremembo. In takratna drusi je opasal haljo,
žba ni bila nič drugačna, kajti kjer so glavne vrednote kruh in
bil jo je namreč slekel,
igre, tam ne pričakuj kakšne spremembe, ki bodo postavile
in se vrgel v morje.
na prvo mesto človekovo presežnost in njegove duhovne
razsežnosti. Brez Kristusa ne bi prišlo do temeljite spre(Jn 21,6–7)
membe, ki je omogočila, da se je evangelij razširil po vsem
svetu in ima še vedno močan vpliv. Vsi novinarji nestrpno čakajo, kaj bo rekel papež Frančišek.
Vsak njegov stavek dobro prežvečijo, da bi odkrili kakšno napako in bi Cerkev naredili za grešnega
kozla, ki je kriv za krizo zahodne družbe. In vendar, če je Kristus s svojo spravno žrtvijo omogočil
preobrazbo, potem moramo ravnati enako tudi mi. Sprejeti je treba vlogo nedolžnega Jagnjeta, s
kritiko se je treba soočati ter se sprijazniti z resnico, ki največkrat boli. Nato je treba pogumno stopiti
na pot prenove in se ne ozirati na žrtve, ki bodo nujno potrebne.
Kaj to pomeni za naše vsakdanje življenje? Biti moramo pogumni in se ne smemo sramovati,
da smo kristjani. Naj drugi vidijo, da se v restavraciji pokrižamo, ko začnemo jesti, naj sodelavci
opazijo, da ne lažemo, ne kolnemo in spoštujemo vsakega človeka. Naj ne govorijo o našem krščanstvu lepi stavki, ampak predvsem konkretna dejanja. To bo marsikoga prepričalo, da nas bo
začel posnemati.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
3. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
NEDELJA
10.4.
Sv. Domen,škof
Začetek tedna za
duhovne poklice

Ponedeljek

11.4.

Sv. Stanislav, škof, m.

Torek

12.4.

Sv. Julij I., papež, m.

Sreda

13.4.

Sv. Ida, redovnica

Četrtek

8,30 Češčenje SRT
9h +Božica Mejak, Klenik 58/a, obletna
+Anton in Ana Smrdelj, Trnje 45, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h V dober namen

Zagorje 15h molitvena ura za duhovne poklice
Palčje

19h +i starši Abram, Palčje 50, obletna

Klenik

19h V dober namen

Zagorje

7h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

14.4. Šilentbor 15h +Maksa Valenčič, Kilovče 10, pogrebna

Sv. Lidvina, devica

Zagorje 19h Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
15.4. Zagorje 19h +Jože in Fani Sedmak, Zagorje 19, obletna
Sv. Krescenc, mučen.
+Aljoša Možina, Drskovče 7, obletna
Sobota
16.4. Zagorje 18,30 Spoved
Sv. Bernardka Lurška
19h +Maksa Valenčič, Kilovče 10, osmina
4. VELIKONOČNA Palčje
NEDELJA DOBREGA Trnje
Trnje
PASTIRJA
Sv.Robert, opat 17.4.
Sklep tedna za
duhovne poklice

7,30 +Marija in Albin Sedmak, Palčje 19, obletna
8,30 Molitvena ura za duhovne poklice
9h +Bernarda in Jože Abram, Trnje 100, obletna
+i Fatur, Drskovče 4, obletna

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Zagorje 15h Molitvena ura za duhovne poklice

- TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE začenjamo danes. Vabi nas, da
pomnožimo svoje molitve za nove duhovne poklice: duhovnike, redovnike in
redovnice, misijonarje in katehiste, ki nam bodo pomagali ohranjati katoliško vero.
Prihaja namreč velika stiska zaradi pomanjkanja vseh teh duhovnih poklicev. Jezus sam nam naroča: »Prosite Gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo
žetev!« Če ne poslušamo njegovega naročila, kažemo, da nam ni mar za našo
vero, za naš odnos do Boga, za naše odrešenje. Naš narod in naši kraji, ki so že
blizu 13 stoletji pokristjanjeni, bodo padli v novo poganstvo ali praktično brezverstvo in izginili. Naše kraje bodo naselili bolj vitalni narodi s svojo kulturo in svojo
vero. Skrajni čas je, da se spet oklenemo Kristusa, edinega Odrešenika, ki nam
prinaša resnično svobodo in bodočnost tudi v prihajajočih stoletjih.
- SPOVED ZA PRVOOBHAJANCE (ki je odpadla zaradi pogreba mojega brata)
bo jutri namesto verouka. Otroci s starši se zberemo najprej v Mežnariji, da se
pripravimo. Nato je v cerkvi sv.spoved.
VEROUK v Zagorju: ker bo v petek misijonar Janez Krmelj med nami, ga bomo
povabili, da nam spregovori o svojem delu na Madagaskarju. Vabljeni tudi otroci
iz trnjske župnije. Ob 14,30 bo za vse otroke do 6. razreda, ob 15,30 pa za 7., 8.
in 9. razred. - 5. in 6. razred piše test naslednji teden.
- OBISK MISIJONARJA JANEZA KRMELJA: V petek, 15.4. nas bo obiskal naš
misijonar z Madagaskarja, g. Janez Krmelj. Zvečer ob 19h bo somaševal v Zagorju

in ob 20h nam bo v Gasilskem domu predstavil svoje delovanje v misijonih: »Madagaskar skozi oči "domačina", slovenskega misijonarja Janeza Krmelja«.
Lepo vabljeni k udeležbi!
- VSESLOVENSKO SREČANJE SLOVENSKEGA BIBLIČNEGA GIBANJA bo v
soboto, 16. aprila od 9h do 16h na škofijski gimnaziji v Vipavi. Več si preberite na
oglasni deski.
- ŠKOFIJSKA NABIRKA ZA SOLIDARNOSTNI SKLAD bo prihodnjo nedeljo,
17.4. Nabirka je namenjena: za pomoč duhovnikom in diakonoma, ki opravljajo
škofijske službe po dekretu krajevnega škofa; tistim duhovnikom: ki zaradi bolezni
ne morejo maševati več kot teden dni; ki so na strokovnem izobraževanju in izpopolnjevanju po naročilu krajevnega škofa; ki so v domovih za starejše občane in
nimajo dovolj lastnih sredstev za socialno in zdravstveno zavarovanje za prvih 30
delovnih dni zaradi bolezni.
- KVIZ ZA VEROUČENCE o blaženi Materi Tereziji in sv. Faustini Kowalski bo
v župnijski dvorani v Postojni v soboto, 23.4. ob 9h za nižjo skupino (1.- 5.razred)
in ob 10,30 za višjo skupino (6.- 9.razred). Posamezna tekmovalna skupina šteje
od 3-5 članov. Tisti, ki ste pripravljeni sodelovati, se čim prej prijavite, da dobite
gradivo.
- MISIJONSKA OBZORJA prinašajo veliko novic o delu naših misijonarjev na
različnih koncih sveta. Radi prebirajmo in jih podpirajmo s svojo molitvijo.
- SLOVENSKA KARITAS pripravlja dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki
je namenjena predvsem pomoči brezposelnim in mnogim, ki delajo za zajamčeno
ali neredno plačo in ne morejo preživeti sebe in svojih bližnjih. Karitas je v lanskem letu z materialno pomočjo po vsej Sloveniji pomagala 102.285 osebam,
prostovoljci so ogroženim gospodinjstvom razdelili 2.669 ton hrane, za kar se
iskreno zahvaljuje vsem, ki skozi celo leto na različne načine pomagate bratom
in sestram v stiski. Tudi letos prosi za solidarnost z ljudmi v stiski v Sloveniji.
V ta namen so na mizici za tisk POLOŽNICE, ki si jih lahko vzamete.
LJUBITI BOLJ
Jezus Petra v drugem delu današnjega evangelija sprašuje: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš
BOLJ kot tile?«. Zakaj Kristus uporabi tako občutljive besede, ko Petra sprašuje o njegovi ljubezni? Ko Sveto pismo govori, da Bog nekoga bolj ljubi, hoče reči, da mu daje posebno nalogo.
Jezus v sklepnem odlomku Janezovega evangelija Petru izroča skrb za Cerkev: »Pasi moja jagnjeta!« in zdi se, kakor bi z besedami, ali ga Peter ljubi bolj, hotel apostolu reči: »Poglej, Peter, ti
boš vodil Cerkev. Moj namestnik na zemlji boš in velikokrat boš moral reči stvari, ki nekaterim
ne bodo všeč. Mnogi ti bodo nasprotovali, še več ljudi te ne bo razumelo. Včasih boš sam. Tudi
trpel boš, preganjan boš zaradi mene. Ali me boš takrat ljubil BOLJ kot drugi?«
Peter Kristusu trikrat zagotovi, da ga ljubi, pritrdi, da ga ljubi bolj kot drugi. Sv. Avguštin v
treh Petrovih pritrditvah vidi »odkup« za tri zatajitve. Ko Kristus dobi to Petrovo zagotovilo, mu
izroči skrb za Cerkev, kakor bi mu hotel reči: »Ker mi zagotavljaš, da me ljubiš BOLJ kot drugi,
ti bom dal BOLJ odgovorno in BOLJ težko nalogo kot drugim.« Dal mu je nalogo, naj »utrdi
brate« (Lk 22,3) v veri.
Vsakega kristjana Kristus kdaj pa kdaj vpraša, če ga ljubi bolj kot drugi. Zakonce, ko jih zadene kriza zakona, starše, ko pridejo težave pri vzgoji ali ko se jim rodi prizadet otrok, člane
družine, ko kdo hudo zboli, samske, ko se počutijo osamljeni, starejše, ko se zdijo odvečni …
Naj nam Gospod nakloni svojo ljubezen, v moči katere ga bomo tudi mi zmogli BOLJ ljubiti in
odgovoriti na njegov klic v vseh, tudi najtežjih trenutkih svojega življenja.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Čeprav imajo učenci pri ribolovu dovolj izkušenj, na Jezusovo besedo, da naj ponovno
vržejo mrežo, to tudi storijo. In res, komaj potegnejo na čoln, toliko rib se je ujelo. »Tisti
učenec, ki ga je Jezus ljubil, je tedaj rekel Petru: 'Gospod je!'« (Jn 21,7). Ker lov na Jezusovo besedo uspe, ljubljeni učenec spozna, da je
na obali sam Gospod, ki je govoril.
Janez želi s svojo vstajenjsko pripovedjo
opogumiti prav tiste, ki trpijo za praznino v
sebi in se je v njih naselila noč. Tudi zanje je
vstajenje mogoče. Tudi njihova mreža bo nekoč polna. Takrat bodo z ljubljenim učencem
izpovedali: »Gospod je!«
Te izpovedi Gospodu pa naj ne izrečem šele
takrat, ko mi življenje uspe. Zame je velika
noč takrat, ko sedim za mizo in ne vem, kako
naj rešim službene probleme, ko sedim na
sestanku in ničesar ne rešimo – in si rečem:
»Gospod je tukaj!« Če znam to misel prenesti
čisto konkretno v vse situacije svojega življenja, potem se zame jasni tudi sivo jutro. In
občutek praznine, ki me prevzema povsod, bo
izginil. Zame se zgodi vstajenje. Če verujem,
da je Vstali z menoj, kjerkoli sem, kjer se trudim – pogosto brez uspeha, se napolni moje srce. Slutim, da je tudi v moji neuspešnosti in
praznini mogoče vstajenje.
Danes lahko poskusiš, da si ob vsem, kar
delaš in kar se ti dogaja, mirno rečeš: »Gospod
je tukaj!« Ali: če greš na sprehod, si reci: »Gospod je tukaj!« Ali: če imaš v službi probleme s
kolegi, imej v mislih te besede!
Mogoče se bo tudi zate razjasnila neutolažljiva sivina tvojega življenja. In spoznal boš,
da na obrežju tvojega življenja stoji Gospod,
ki stopa iz nekega drugega sveta v tvoje življenje, da bi ga spremenil! Na svoje življenje
boš pogledal z drugimi očmi in v vsem zaslutil
navzočnost Vstalega. To bo zdravilo za tvojo
pobitost in tvoj brezup, tvojo praznino in resignacijo.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

16. april
BERNARDKA LURŠKA

Bernardka se je rodila leta 1844 v Lurdu
kot najstarejša izmed šestih otrok mlinarja
brez stalnega zaslužka. Družina je živela v
veliki revščini. Bernardka je bila bolehna in
je veliko živela pri tujih ljudeh. Ko ji je bilo
štirinajst let, je imela v votlini massabielske
pečine v času od 11. februarja do 16. julija
1858 osemnajst prikazovanj. V prvih letih po
Marijinem prikazovanju je Bernardka morala
veliko trpeti predvsem zaradi neštetih ljudi,
ki so se imeli za poklicane, da jo smejo o
vseh videnjih natančno izpraševati; mnogi
med njimi so poskušali odkriti »prevaro«.
Sprejeli so jo v samostan v daljnem Neversu. Predstojnica in voditeljica novink sta se
bali, da bi bila zaradi prikazovanj domišljava, zato sta jo pogosto poniževali. Umrla je
16. aprila leta 1879. Njeno truplo je ostalo
nestrohnjeno. Leta 1925 je bila razglašena
za blaženo, leta 1933 za svetnico.

Tviti papeža Frančiška
Ohranimo plamen vere živ s
pomočjo molitve in zakramentov: poskrbimo, da ne
bomo pozabili na Boga.

SMEH JE POL ZDRAVJA

ČRVI IN STANOVANJE – Dva črva se srečata na tržnici. »Si videl? Kilogram jabolk
stane že tri evre,« reče prvi. – »Ja, ja,« odvrne drugi, »danes se stanovanja spet nazaj
dražijo.«
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