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BODITE ISTIH MISLI, ŽIVITE V MIRU

Leto XVI., 23 (823)

"Koliko ljudi, toliko čudi!" pravimo pregovorno. Res se dogaja, da je
vsakdo svet zase in tako imamo čez sedem milijard enkratnih oseb, ki
pa jih je treba spraviti v nek red, da lahko zdržimo skupaj in ne uničimo našega planeta. Kako to narediti, če je vsakdo svet zase? S tem
vprašanjem se ne ukvarjajo le tisti, ki nam vladajo, ampak tudi številni
znanstveniki in analitiki, ki so dobili nalogo, da naredijo čim natančnejše prognoze, kaj bo z nami čez dvajset, petdeset, sto in več let. Ko so
analize narejene, pa je treba zbrati dovolj poguma in reči: "Tako bomo
delali in vsi se moramo držati pravil, ki smo si jih postavili!" V glavi je
hitro vse najlepše urejeno in na teoretični ravni se vsi strinjamo, a zatakne se pri izvedbi, kajti takrat se v pametno razmišljanje vmeša huBog je namreč
dobec, ki nam prigovarja: "Zahtevaj to in to, da boš največ pridobil! Ne
popusti, ker si v prednosti!" In na koncu večina lepih sklepov ostane le
svet tako ljubil,
na papirju, ker nobeden noče popustiti in se kakšni zadevi odpovedati.
da je dal svojega
Kje je torej prava rešitev?
edinorojenega Sina,
Ko se je apostol Pavel soočal s podobni težavami, je Korinčanom
da bi se nihče,
pisal: "Veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli,
kdor
veruje vanj,
živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami!" V enem samem stavku je opisal cel proces, kako bomo prišli do pravega sožitja. Kako si je ne pogubil, ampak imel
večno življenje.
apostol narodov zamišljal človeški napredek?
Presenetilo me je, da Pavel kot prvo zapiše veselje. Zakaj smemo
Kdor vanj veruje,
biti veseli? Ker smo ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti, ker nihče na
ne bo obsojen;
svetu ni odveč, veseliti se moramo drug drugega, ker vsakdo daje iz
kdor pa ne veruje,
svojega bogastva velik del v skupno dobro. Ko se veselimo drug druje že v obsodbi,
gega, se sicer ne smemo sprenevedati, da smo idealni. Drug na druker ne veruje
gem hitro odkrijemo kakšno napako, zato Pavel kot drugo predlaga:
v ime edinorojenega
"Izpopolnjujte se!" To pomeni, da je treba hrepeneti po čim boljšem
življenju, da se čim bolj približamo svoji idealni podobi, ki jo je imel v
Sina Božjega.
zamislih naš Stvarnik. Pavel zato takoj dostavi: "Spodbujajte se!" Tre(Jn 3,16.18)
ba je biti dober svetovalec, najprej sebi in potem tistim, s katerimi se
srečuješ. Dobri svetovalci pa smo lahko le tedaj, če smo istih misli. To, kar želiš sebi, moraš želeti tudi
svojemu bližnjemu. Samo na tak način bova lahko istih misli. Vemo, da isto mišljenje ni lahko doseči, zato nam Pavel svetuje: "Živite v miru!" Mir je vrednota, ki jo vsi iščemo, ker jo najbolj potrebujemo. Vendar
si večina to vrednoto napačno predstavlja, ker išče le mir zase, ne pa tudi za druge. Rabimo torej konkreten zgled, kako bomo pravi mir zanesljivo dosegli. Tudi Pavel je na to mislil in stavek zaključil z besedami: "Bog ljubezni in miru bo z vami!"
Sveta Trojica je naš ideal, po katerem se zgledujemo. To, kar mi dosegamo s počasnimi koraki, v nepopolni obliki, je v Bogu Očetu in Sinu in Svetem Duhu že uresničeno. Kako se tri Božje osebe sprejemajo
in dopolnjujejo je popolnoma uresničeno samo tam, kjer je čista ljubezen osnovni zakon, ki vse ureja in
povezuje med seboj. Zato se vsak dan obračajmo na to edinost ljubezni in miru v svojih molitvah in zahvalah.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje

SVETA TROJICA Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h V čast Sv.Trojici za vse župljane – Ofer – Molitve

NEDELJA
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – Molitve za rajne
11.6.
13h Odhod romarjev iz Zagorja

Sv. Barnaba, apostol

Ponedeljek

12.6.

Sv. Adelajda, redovn.

Torek

13.6.

Sv. Anton Padovanski

Sreda

14.6.

Sv.Valerij in Rufin, m.

Četrtek

16.6.

Sv, Tihon, škof

Sobota

Palčje

20h +Anton Rebec in +Ivanka Mikuž, Palčje 48, obletna

Klenik

20h +Franka Rotar, Klenik 3, obletna

Zagorje 20h Za duhovne poklice in svetost duhovnikov

15.6. Trnje

SV.REŠ. TELO IN KRI

Petek

SVETA 15h Molitvena ura na Sveti gori
GORA 16h Romarska sv.maša

Zagorje 20h +Milka Zadel, Zagorje 102/a, obletna

17.6. Trnje

Sv. Rajner, samotar

18h +Janez in Karolina Smrdelj, Trnje 52, obletna

Zagorje 19,30 +Vida in Franc Marinčič, Zagorje 94

Zagorje

15h Za srečen zakon, Klenik 1/a in krst Jake

19,30 Spoved
20h +Marija Žele, Zagorje 73, obletna

11. NEDELJA
8,30 +Alojz Perenič, Kl. 20, 1.obl. - Procesija SRT
MED LETOM Trnje
18.6. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij – Procesija SRT
Sv.Gregor Janez,škof

- ZAPOVEDANI PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI je v četrtek. Sveti
maši bosta: v Trnju ob 18h in v Zagorju ob 19,30. Vsi kristjani lepo vabljeni, da se
udeležimo sv. maše.
Zapovedani praznik pomeni, da nas vežeta isti zapovedi kot za nedelje. 1. in
2. cerkvena zapoved nam naročata, da ta dan posvetimo Bogu, da ne opravljamo
težkih in zaslužkarskih del in se udeležimo sv.maše. Tisti, ki ste zaposleni v takih
poklicih, da morate delati tudi te dni, se potrudite, da ste vsaj pri sv.maši. Kdor pa
je pri delu samostojen, naj ta dan posveti Gospodu z bogoslužnim počitkom.
Kaj to pomeni npr. za šolarje? Naj gredo v šolo lepše, praznično oblečeni, opustijo pa naj razne prostočasne dejavnosti, zlasti če te ovirajo udeležbo pri bogoslužju. Enako velja tudi za zaposlene.
- SV.MAŠA PRIHODNJO NEDELJO bo v TRNJU zaradi evharistične procesije
pol ure prej: ob 8,30!
- VSE OTROKE vabimo, da za procesijo sv. Rešnjega Telesa, ki bo v nedeljo po
maši, naberejo poljsko cvetje, da ga bodo lahko potresali pred Najsvetejšim pri
kapelicah.
- IZREDNA SEJA ŽPS v Zagorju bo v četrtek po maši v župnišču, kakor smo se
dogovorili na majski seji. Lepo vabljeni vsi člani! Pisnih vabil ne bo.
- RAZDELITEV SPRIČEVAL bo prihodnjo nedeljo, razen za 4. razred, ki gre na
ta dan v šolo v naravi. Tem bomo razdelili spričevala že na praznik, v četrtek.

- SPOVED ZA ŠOLARJE bo v Trnju v četrtek: ob 16h za šolarje iz Trnja in Klenika, za ostale, da jim ne bo treba priti dvakrat v Trnje, pa ob 17h. Pridite res vsi k
sv.spovedi!
- ŽUPNIJSKI SHOD V TRNJU je danes, obenem je danes tudi kvatrna nedelja.
Zato bomo po oznanilih MOLILI ZA NAŠE RAJNE.
- MILOŠČINA ZA SEMENIŠČNIKE IN BOGOSLOVCE bo namesto danes prihodnjo nedeljo. Vam toplo priporočam!
- OKLICI v Trnju: Bele Denis – Zalar Larisa so na vratih ob izhodu.
- SKUPINA VEROUČENCEV GLASNI ZVONČKI (Maks, Matjaž, Matic, Špela in
Lucija) je, kot edina iz dekanije, na Rakovniku zastopala našo župnijo na finalu
Mavrično-katehetskih iger. Skozi celo veroučno leto je opravljala razne izzive in
tako lepšala življenje v župniji. Zato se jim zahvaljujemo in jih spodbujamo, da še
naprej vztrajajo v dobrem!
- ZA OBNOVO KRIŽA NA POKOPALIŠČU sta poskrbela g. Janez Slavec ter g.
Ivan Smrdelj iz Trnja. Za opravljeno delo se jima zahvaljujemo.

ŠUM OCEANA
Naše življenje je polno skrivnosti.
Naslednji šum, ki ga zaznamo, je šum
Skrivnostna je mrtva narava, skrivnostna življenja. Naš Troedini Bog je živi Bog
živa, skrivnostno je vesolje, skrivnostna in Bog živih. Vse, kar na zemlji raste, je
sta prostor in čas, največja skrivnost pa presajeno k nam iz njegove drevesnice.
smo ljudje. Kdor dopušča skrivnost, do- On odmerja let pticam, stopinje zverem
pušča obstoj nečesa, kar ga presega. Za- in pota ribam. On vdihuje nam ljudem
to se nekaterim upira, da bi skrivnosti oživljajočega duha, po katerem postapriznali. Bojijo se, da bi ob njih postali nemo njegova podoba.
majhni.
Že nas preseneča nov šum, šum ljuPriznati skrivnosti pa lahko pomeni bezni. Oče, Sin in Sveti Duh so eno samožnost, da ob nečem, kar je veliko, tu- mo osrečujoče pretakanje ljubezni; so
di sam postajaš velik. Tako je z našim večna ljubezenska izmenjava vsega, kar
krščanskim priznavanjem skrivnosti Bo- so in kar imajo. Tako se dajejo drug druga Očeta, Sina in Svetega Duha. Nikoli gemu in tako drug drugega sprejemajo,
ne bomo mogli pretočiti tega neskonč- da je njihovo ime En sam Bog!
nega oceana v našo plitvo peščeno jamiNajlepše pa je, da je ta Troedini nas
co. Tistih nekaj kanglic, ki jih pa le mo- ljudi privzel v svoj ljubezenski krog.
remo zajeti, nam daje slutiti, kaj šumi v Bog Sin je postal naš Brat. V njegovih
njegovih globinah.
žilah šumi naša kri in v naših njegova.
Šumi moč, ki ustvarja, šumi modrost, Po njem smo člani Božje družine, sprejeki ureja, šumi lepota, ki razporeja. Če se ti v krog večne Božje ljubezni
nam kdaj zdi, da je ta moč neukročena,
Skrivnost, ob kateri človeška majhta modrost nedorečena in ta lepota neu- nost postaja božansko velika.
rejena, je najbrž zato, ker nam manjkajo
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu
ustrezan merila.
KRUH ŽIVLJENJA
Na praznik Kristusovega telesa in krvi, roči rokam izdajalca, uničevalca, in ravno
na rešnjega telesa dan, Cerkev v luči vsta- s tem premaga noč in temo zla. Le tako se
jenja na novo preživlja skrivnost velikega izpolni dar evharistije, postavljene v v
četrtka. V tisti noči gre Jezus ven in se iz- dvorani zadnje večerje: Jezus resnično da

svoje telo in svojo kri. S tem ko prestopi
prag smrti, postane živi kruh, resnična mana,
neminljiva jed za vse čase. Meso postane
kruh življenja.
Procesija velikega četrtka spremlja Jezusa
v njegovi osamljenosti vse do križevega pota. Telovska procesija pa simbolično odgovarja na naročilo Vstalega: pred vami pojdem v Galilejo. Pojdite do skrajnih meja
zemlje, prinesite svetu evangelij. Seveda je
za vero evharistija skrivnost globoke povezanosti. Gospod je postavil ta zakrament v
dvorani zadnje večerje, obdan s svojo novo
družino, dvanajsterimi apostoli, vnaprejšnje
naznanilo in anticipacija Cerkve vseh časov.
Zaradi tega so delitev svetega obhajila v liturgiji prve Cerkve začeli z besedami »Sancta sanctis« – sveti dar je namenjen tistim, ki
so se izkazali kot sveti. Na ta način so odgovorili na opozorilo sv. Pavla Korinčanom:
»Naj torej vsak sebe presodi in tako je od tega kruha in pije iz keliha« (1 Kor 11,28).
Vendar pa iz te tesne povezanosti, ki je zelo
oseben Gospodov dar, moč zakramenta
evharistije sega daleč preko zidov naših cerkva. V tem zakramentu je Gospod zmeraj na
poti k svetu. Naj bo naše vsakdanje življenje
prežeto z njegovo navzočnostjo. S to gesto
prinašamo pred njegove oči trpljenje bolnikov, osamljenost mladih in starih, skušnjave,
strahove – vse naše življenje. Procesija želi
biti velik, javni blagoslov za naš kraj: Kristus sam je Božji blagoslov za svet–žarek
njegovega blagoslova naj se razlije nad vse
nas.

Po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja

SMEH JE POL ZDRAVJA

»Filip, naj to,
kar sem ti pravkar povedal,
prosim ostane med nama!«

13. junij
ANTON PADOVANSKI

Rodil se je leta 1195 v Lizboni na Portugalskem. Pri krstu je dobil ime Fernando.
Obiskoval je stolniško šolo, potem pa vstopil
v samostan redovnikov avguštincev, kjer je
ostal dve leti. Ko je bil star 24 let, je bil posvečen v duhovnika. Dve leti po posvečenju
je srečal redovnike sv. Frančiška Asiškega
in zaprosil za sprejem v njihove vrste. Kot
frančiškan je prevzel ime Anton. Leta 1221
se je srečal s Frančiškom Asiškim, ki ga je
dve leti kasneje imenoval za prvega profesorja teologije svojega mladega reda v samostanu v Bologni. Kmalu je to delovno
mesto zapustil in šel v Južno Francijo, kjer
je zaslovel kot od Boga navdihnjeni pridigar.
Leta 1227 so ga izbrali za predstojnika frančiškanov v severni Italiji. Po prenehanju te
službe se je naselil v samostanu sv. Marije
v Padovi, kjer je 13. junija 1231 umrl.

Tviti papeža Frančiška
Krščanska ljubezen
je ljubezen brez
preračunljivosti.
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