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ZA IZGUBO IMAM VSE
ZARADI VZVIŠENOSTI SPOZNANJA KRISTUSA JEZUSA
Življenje je polno pretresov in marsikdo na določeni točki ugotovi,
da je vse, kar je do tistega trenutka delal, brez prave vrednosti, za v
smeti. Zgodi se, da živiš v nekem čudnem svetu in prepričanju, da
je vse, kar delaš zelo pomembno, a naenkrat odkriješ, da ni pravih
rezultatov, da si zgrešil in boš moral spremeniti taktiko svojega dela. Takšno spoznanje je pogostokrat podobno šoku, ki te popolnoma vrže s tira in potrebuješ kar nekaj časa, da prideš k sebi. O tej
boleči izkušnji nam vedo veliko povedati zakonski pari, ki po dolgih
letih skupnega življenja ugotovijo, da niso za skupaj, ker niso bili
pazljivi na začetku, ker so zvezo gradili na napačnih dognanjih, ker
niso bili iskreni drug do drugega, preveč naivni in neizkušeni. Hudo
Ko pa ga niso
je, ko spoznaš, da si vrgel vstran nekaj let svojega življenja in si
nehali vpraševati,
spet pred prazno tablo, na katero bo treba zapisati program, ki ga
se je vzravnal in jim rekel: nimaš in se ti niti ne sanja, kaj bi bilo zate najboljše.
»Kdor izmed vas
Predstavljajmo si apostola Pavla, ki se odpravlja v puščavo, ker
se več ne znajde. Za njim je dolgo obdobje študija in kariere, ko je
je brez greha,
naj prvi vrže kamen vanjo.« dosegel vse, kar si je zamislil in mu je marsikateri pismouk ali farizej
zavidal njegov položaj. Pred Damaskom pa je spoznal, da je vse,
In spet se je pripognil
kar je delal in živel ničvredno, za v smeti. Srečanje z Ananijem, ki
in pisal po tleh.
ga je seznanil z Jezusovim naukom, je to njegovo spoznanje samo
Ko pa so to slišali,
še dodatno potrdilo. Gre za izkušnjo, ki je popolnoma spremenila
njegov način razmišljanja, kar ga je potem pogojevalo vse do smrti.
so drug za drugim
Filipljanom je v svojem pismu zaupal to svojo bolečo izkušnjo: "Za
odhajali ven –
izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mopočenši od najstarejših –
jega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti."
in je ostal sam
Človeško je, da se motimo in delamo napake, vendar se je treba
učiti tudi na napakah drugih. Zato je apostol Pavel v svojih pismih
in žena v sredi.
zelo direkten in o sebi nič ne prikriva. Mladim skupnostim niza na(Jn 8,7–9)
svete in pripoveduje o svojih osebnih izkušnjah samo zato, da bi se
lahko iz njegovih napak kaj naučili. Sam je študiral judovstvo in se poglabljal v vero svojih prednikov v globokem prepričanju, da bo tako najbolj koristil sebi in drugim. Tisti, ki so ga poznali, so bili prepričani, da je Savel
za judovstvo storil vse, kar je bilo možno narediti, da se je popolnoma razdajal in so ga zato tudi zelo spoštovali. Z vso silo se je zoperstavil novemu nauku in je bil prepričan, da je treba pristaše Kristusovega nauka, ki ruši
vero v pravega Boga, ki je izvoljeni narod vedno reševal, privesti v ječe in jih usmrtiti.
Kaj se zgodi, ko v danem trenutku spoznaš, da si živel v zmoti? Tvoj svet se ti popolnoma poruši in izgubiš
trdna tla pod seboj. Poraz je toliko hujši, če si priznaš, da si verski, ideološki, strankarski ali kakšen drug fanatik
in naenkrat izgubiš to, kar ti je največ pomenilo. Preživijo le najmočnejši, najbolj odprti in najponižnejši. Pobereš se lahko le takrat, ko pozabiš nase, se odpreš in te nova ideja popolnoma prevzame. Če nas je Jezus tako
prevzel, tudi mi v vsej ponižnosti priznajmo, da je marsikatera stvar, ki smo se je oklepali, za v smeti. Pred Bogom se ni mogoče sprenevedati, ker nas pozna in nas bo zato z veseljem sprejem, ko mu priznamo, kakšni
smo in se mu prepustimo voditi.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
8,30 Križev pot
5. POSTNA
Trnje
9h +Frančiška in Andrej Rebec, Trnje 73, obletna
– TIHA NEDELJA
+i Smrdel, Trnje67 in +Janja Kotnik, Avstralija
- PAPEŠKA 13.3. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
12h +Jožef in Jožefa Nadoh, Palčje 44, obletna
Sv. Kristina, mučenka Palčje
V čast Materi Božji za zdravje, Palčje 28

Zagorje 16h VELIKONOČNA SPOVED – Križev pot
Ponedeljek

14.3. Palčje

17,30 +i Česnik, Palčje 42, obletna – Križev pot

Sv, Matilda, kraljica

Torek

15.3. Klenik

Sv. Klemen Dvoržak

Sreda

16.3. Zagorje

Sv.Hilarij Oglejski, šk.

Četrtek

17.3. Juršče

17,30 V čast Svetogorski Kraljici za zdravje, Klenik 47
– Križev pot

7h V dober namen
16h +Jožefa in Alojz Žužek, Juršče 20, obl. – Križev pot

Sv. Patricij, škof, mis.

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
18.3. Zagorje 17h Križev pot na Šilentabor
Sv.Ciril Jeruzalemski Zagorje 19h +Antonija in Blaž Zadnik, Zagorje 20
+Janez in +i Kavčič, Zagorje 75, obletna
Sobota

19.3. Trnje

SV.JOŽEF,
JEZUSOV REDNIK

16,30 +Milan Žigman, Trnje 44, 30. dan

Zagorje 18h +Jožefa in Jožef Slosel in Joža Zadnik, obl.
+Anton Kastelic, Zagorje 118/a, obletna

Trnje
8,30 Križev pot in Spovedovanje (domači)
6. POSTNA
Trnje
9h +Frančiška Žele, Trnje 4, obletna
- CVETNA
+Zorka Žele, Trnje 4, obletna
NEDELJA
20.3. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Klavdija, mučenka Juršče 12h +Jožefa in Alojz Žužek, Juršče 20, obletna
Trnje
14h VELIKONOČNA SPOVED

Zagorje 15h Križev pot
- PAPEŠKA NEDELJA ob tretji obletnici izvolitve papeža Frančiška je danes. Molimo zanj, da bi še naprej tako zavzeto vodil katoliško Cerkev v teh težkih in večkrat zmedenih časih, ko mnogi ne vedo, kaj je prav in kaj ne.
- VELIKONOČNA SPOVED je danes ob 16h v ZAGORJU, prihodnjo nedeljo ob
14h pa bo v TRNJU. K spovedi pridite čim prej, ker spovedniki bodo odšli takoj,
ko bo zmanjkalo spovedancev, ker imajo spovedovanje še drugje. Če kdo ne bo
mogel opraviti spovedi doma, naj gre drugam. Spored spovedovanja imate v zadnjih »Zvonovih« in na oglasni deski.
- SEJA ŽGS Zagorje bo jutri ob 19h v Zagorju in ŽGS Trnje v torek ob 19h v
Mežnariji v Trnju. Vabljeni vsi člani!
- DELAVNICA KARITAS za otroke bo v soboto, 19.3. ob 10h v Zagorju. Pridite
tudi večji šolarji. S seboj prinesite škarje in lepilo.
- SLOVESNI PRAZNIK SV. JOŽEFA je v soboto, 19.3. To je še posebej praznik
očetov. Zato ste očetje še posebej vabljeni k sv. maši, ki bo v TRNJU ob 16,30 in
v ZAGORJU ob 18h. Med sv. mašo boste prejeli poseben blagoslov. Vsi otroci
pridite ta dan k sv. maši, da boste molili za svoje očete.

- TEDEN DRUŽINE na Slovenskem obhajamo od 19. do 25. marca. Vemo, kako
je danes v svetu in pri nas napadena ta osnovna celica vsake družbe. Brez dobre
in trdne družine je vsaka družba – tako narodna, državna in cerkvena – zapisana
propadu. Zato je še kako potrebno, da jo podpiramo z molitvijo in drugimi dejavnostmi v civilni družbi. Podpirajmo tudi zakon, ki je za kristjana po Božji volji utemeljen tudi s sv. zakramentom, ki daje zakoncema posebne milosti za skupno življenje.
- POROČILO s 6. redne seje ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 10. marca: Duhovna poglobitev nas
je vodila v zgodovino, k nastanku človeka. Bog ga je ustvaril po lastni, Božji podobi. Zato ima vsak
posebno poslanstvo in edinstveno čast. Posebno poslanstvo v zakonski zvezi, družinskem življenju,
župniji in občestvu. Moderne filozofije poslanstvo človeka zanikajo, ne dajejo mu posebnega smisla.
Kristjani pa moremo in moramo verjeti v od Boga dano poslanstvo in poklicanost. In prvo je prav
poslanstvo biti mož ženi in biti žena možu. Sodobniki pogosto napadajo tudi to svetopisemsko resnico. Tudi tega poslanstva se moramo učiti, ga dopolnjevati. Zato so zakonske skupine, duhovne
vaje za može in žene tako pomembne in potrebne. Prav poklicanost za ljubezen je bila v človeka
položena že ob nastanku. Izpolnjenost v ljubezni je prvi pogoj za srečo. Člani smo razmišljali, kaj
lahko na osebni ravni, v družini in župniji naredimo, da bi se vsi bolj zavedali svoje poklicanosti.
Možnosti je veliko, tudi v naši župniji. Ostaja nam pa še veliko dela za prihodnost. Praznovanja: nazaj: - Pepelnica in post sta potekala brez posebnosti. Usmiljeni Jezus potuje po naših domovih. Odprimo mu vrata; naj prinaša mir, molitev in usmiljenje v naše družine. Vsi smo jih potrebni; naprej: Pred nami je najprej Duhovna obnova za člane ŽPS v Postojni. Večkrat moramo razmišljati o svojem poslanstvu in nalogah kot župnijski »svetovalci«. Isti dan, 12.03. se bomo župljani v Postojni
udeležili tudi molitve 24 ur pred Gospodom, spodbude papeža Frančiška. Pred nami je Velika noč.
Spovedi so organizirane v župniji in dekaniji, izkoristimo jih. Obiskujmo obrede velikega tedna; ta
čas je duhovno zelo intenziven in bogat. Pričakujemo začetek šmarnic in prijetna druženja otrok ob
Mariji. Poročilo ŽGS: Člani so poslali dopis na Občino za pridobitev soglasja za ojačenje temeljev
župnijske cerkve in čakajo na odgovor. Kipe, ki so potrebni obnove, so ponovno poslikali. Kmalu bo
zaključena strokovna dokumentacija za obnovo glavnega oltarja. Potrebne so vse aktivnosti za pridobivanje sredstev, finančna vrednost obnove ne bo majhna. Poročilo MŽ Karitas: Redno potekajo
aktivnosti po programih slovenske in škofijske Karitas. Izvajajo učno pomoč, obiske starejših župljanov. Na cvetno nedeljo bodo sodelavke obiskale oba domova v Postojni. Stalno zbirajo hrano;
evropske zaloge so vedno manjše. Praznovanje Gospodovega oznanjenja bo zaradi velikonočnih
praznikov 4. aprila. Predhodne delavnice za otroke bodo 19. marca ob 10.00 v župnišču. Vsi otroci
lepo vabljeni. Zaželena je tudi pomoč starejših otrok. V trgovini v Zagorju bo ponovno košarica, v
katero lahko darujemo prehrambne izdelke.
KAKO LJUBITI GREŠNIKA?
Kristjan mora razlikovati med zmoto in tistim, ki se moti, med grehom in grešnikom. Vedno moramo zavračati zmoto in greh, a sprejemati grešnika. Čudovito »lekcijo« o tem sprejemanju nam je
dal Jezus v evangeliju današnje nedelje. Jezus ni obsodil žene, ki so jo potem, ko so jo zasačili pri
prešuštvovanju, pripeljali k njemu. S tem ni hotel reči, da je vse dovoljeno in da je vseeno, ali delamo prav ali narobe, dobro ali slabo. Grešnice ni obsodil, ker mu je vsak človek dragocen. Ni pa pritrdil zlu, grehu, ki ga je naredila žena. Zanj greh ostaja greh, vreden vsake obsodbe. Tudi nečistovanje in zakonska nezvestoba sta greh. Kristus ne izda resnice. Kajti ko bi te ali druge grehe odobraval, bi grešnici rekel nekako takole: »Pojdi, a drugič bodi bolj previdna, da te ne zasačijo!« Tako
pa ji je rekel: »Pojdi in odslej ne greši več!« (Jn 8,11).
Kristus je vedel, da grešnici ne bo čisto nič pomagal, če jo bo tudi on obsodil in izpolnil zahtevo
množice (večine!), ki jo je pripeljala. Končno je v tistem trenutku tudi sama vedela, da je storila napako.

Zato jo je sprejel tako, kakršna je – kot grešnico; ne zato, ker bi njen greh odobraval, ampak ker
ljubi vsakega človeka in mu s to ljubeznijo želi
omogočiti spreobrnjenje. To je tudi cilj sprejemanja grešnikov: da bi na sebi občutili razumevanje
in ljubezen, ki bi jim pomagala k spreobrnjenju.
Marsikdo izmed nas je že doživel odpuščanje.
Ali nam ni lepo, ko nas drugi sprejme kljub temu,
da imamo napake? Gotovo smo to občutili v odnosu z Bogom. Ali ne bi bilo lepo, če bi si izbrali za
sklepno postno nalogo, da bomo zavračali greh in
zmoto, ljubili in sprejemali pa grešnika ter tistega,
ki se moti? Morda mu bomo s tem olajšali pot do
Jezusa, ki je iz ljubezni trpel in umrl za vsakega
človeka.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Gospod, nihče ne ve,
kaj si pisal po tleh,
ko si čakal,
da bi svet obsodil grešnico.
Ohranile pa so se tvoje besede
o usmiljenju in odpuščanju.
Namenil si jih tudi nam,
vedoč, da jih boš moral ponavljati,
dokler bo na svetu živel kak človek.
Naša zahvala je pretiha,
da bi odmevala iz veka v vek.
Toda ti slišiš tudi to, kar je najtišje;
vsak trepet človeškega srca
se te dotakne.
Sprejmi naše odpovedi,
vzemi jih s seboj v Getsemani.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

SMEH JE POL ZDRAVJA
DIAGNOZA – Neki zdravnik se je zelo
ponašal s svojimi hitrimi diagnozami. Ko
v ambulanto stopi pacient, ga ostro pogleda ter reče: »Imate velik izrastek na
desni strani svojih prsi. Vendar brez skrbi, hitro ga bomo zmanjšali.« – »Raje
ne, gospod doktor, to je namreč moja
denarnica.«

15. marec
KLEMEN MARIJA DVORŽAK

Po rodu je bil Čeh. Bil je deveti od dvanajstih otrok. Kot sedemletnemu mu je umrl
oče. Mati ga je postavila pred podobo Križanega: »Ta bo odslej tvoj Oče; glej, da boš
hodil po poti, ki mu bo všeč.« Ubogal je mater in iz srca si je želel postati duhovnik. Zaradi revščine si tega niso mogli privoščiti.
Živel je samotarsko življenje in kasneje prišel na Dunaj, kjer je našel dobrega prijatelja
Petra. Z njim sta romala dvakrat peš v Rim
in kasnejši papež Pij VII. ju je preoblekel v
samotarsko obleko. Star 30 let je postal tudi
duhovnik. Poslan je bil v Varšavo, od tod je
bil pregnan na Dunaj in tam do smrti 1820
poleg neštetih opravil pri bolnikih in umirajočih, na prižnici in v spovednici našel še čas
za visokošolsko mladino. Ob njem so se
zbirali številni študentje, med njimi tudi naš
rojak Friderik Baraga.

Tviti papeža Frančiška
Skrivnost križa – skrivnost
ljubezni lahko razumemo le
v molitvi. Pokleknite pred
križem, molite in jokajte.
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