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NISTE VI MENE IZVOLILI, AMPAK SEM JAZ VAS IZVOLIL
Iskalci službe se navadno predstavijo s svojim življenjepisom in izkušnjami, ki so si jih pridobili v času šolanja in
na prejšnjem delovnem mestu. Tisti, ki razpisujejo delovna
mesta bi radi dobili ljudi s čim več izkušnjami, zato je dobro, da se kandidat čim lepše predstavi. Grški in rimski antični učitelji so na tak način sprejemali nove učence. Brez
dobrih priporočil nisi mogel dobiti učitelja, ki je bil na dobrem glasu. Ali je Jezus uporabljal enako metodo? Ne.
Svoje učence je naključno izbral in se pri tem tudi uštel.
Med njimi je bil tudi izdajalec. Svojo odločitev je lepo razKakor je Oče mene ljubil,
ložil preden je bil izročen in obsojen: »Niste vi mene izvolisem tudi jaz vas ljubil.
li, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in
Ostanite v moji ljubezni!
obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal,
Če se boste držali
kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam,
mojih zapovedi, boste ostali
da se ljubite med seboj!« S tem je hotel povedati, da je
v moji ljubezni,
vsakemu, ki ga je izbral, dal priložnost. Od njega bo torej
kakor sem se tudi jaz držal
odvisno, kaj se bo naučil in kakšen odnos bo vzpostavil s
zapovedi svojega Očeta
svojim učiteljem.
in ostajam v njegovi ljubezni.
Jezus je tisti, ki izbira, on nas najprej ljubi in nam zaupa.
To sem vam povedal,
Glede svoje izbire pa je svojim apostolom jasno povedal,
da bo moje veselje v vas
da ne želi, da bi bili njegovi učenci slepi poslušalci in tisti,
in da bo vaše veselje dopolki izpolnjujejo poveljnikova navodila: »Ne imenujem vas
njeno. To je moja zapoved,
služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar;
da se ljubite med seboj,
vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar
kakor sem vas jaz ljubil.
sem slišal od svojega Očeta.«
Kakšna so pravila pravega prijateljstva? Prijatelji si zau(Jn 15,9–12)
pajo, nimajo drug pred drugim nobene skrivnosti, držijo
dano besedo, v stiski so si blizu, so zanesljivi in zato se lahko zanesejo drug na drugega. Prijateljstvo je namreč ena od oblik ljubezni. In če je ljubezen resnična, potem je zelo konkretna,
čim bolj popolna. Jezus je računal le s svojo ljubeznijo, ki naj bi bila zgledna, še več, kot Bog
se je lahko izkazal z ljubeznijo, ki je popolna, ne dela razlik, ne postavlja pogojev in zato nikogar ne izključi.
»Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil, da greste in obrodite sad!« S strani Boga
nam je vse dano, sedaj pa smo na vrsti mi: »Kaj bomo naredili z Božjo ljubeznijo? Jo bomo obdržali zase, ali jo bomo posredovali naprej?« Najlepši odgovor na dar, ki sem ga prejel je, da
sem hvaležen in skušam s tem darom narediti čim več koristnega zase in za svoje bližnje. Zato
se trudim ljubiti tako, kot nas je Jezus ljubil.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
6. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h Za vse župljane obeh župnij, - Šmarnice
NEDELJA
Zagorje
10,30
V čast sv. Florijanu za gasilce, dar. MŽ Karitas
6.5.
Sv. Dominik Savio
Palčje 12h +Anton Rebec in +i starši Kovač, Palčje 22, obl.

Zagorje Šmarnice, lit. Matere Božje in blagoslov
7.5.

Sv. Gizela, opatinja

Torek

8.5.

Sv. Viktor Milanski, m.

Sreda

9.5.

Sv. Izaija, prerok

Prošnji dnevi

Ponedeljek

Palčje

18h +Ivan in Antonija Pavlovič, Palčje 61 – Šmarnice

Sv.Pavel 19,30 Za blagoslov polja in dela – Šmarnice
Juršče
Klenik

15h +Franc Sedmak, Juršče 29, pogrebna
19,30 +Alojz in Frančiška Polh, Klenik 37, obl.-Šmar.

Parje
19h +i Rebec, Parje 25, obletna – Šmarnice
Zagorje 20h Šmarnice

Četrtek

10.5. Juršče

16,30 +Štefanija in Rudi Šajn, Juršče 71, obletna

Petek

11.5. Zagorje 20h V dober namen – Šmarnice

Trnje
18h +Božica Mejak, Klenik 58/a, obletna – Šmarnice
GOSPODOV
VNEBOHOD Zagorje 19,30 +Anica Česnik, Zagorje 8, obletna – Šmarnice
Sv,Odo Klunyjski,opat

Začetek binkoštne devetdnevnice
Sobota
12.5. Zagorje 19,30 Spoved
Sv.Leopold MandiĆ, r.
20h +Jovo Blitva, Zagorje 45, obletna – Šmarnice
8,30 Češčenje SRT
7. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h +Jožef Možina, Trnje 1/a, 30. dan – Šmarnice
NEDELJA
13.5. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Fatimska Mati Božja

Brdo
14h SHOD: V čast Mariji Pomočnici za sosesko
Zagorje 19h Šmarnice

- NEDELJA TURIZMA je danes. Veliko turistov potuje skozi naše kraje. Tudi mi
sami smo večkrat turisti ali popotniki. Prav je, da prijazno sprejemamo turiste in
jim v potrebi pomagamo. Če pa gremo sami v turizem, vemo, kako nam je lepo,
če nas prijazno sprejemajo, če nam v kakšni zagati tudi dobrohotno pomagajo.
»Vse, kar želite, da bi vam ljudje storili, storite tudi vi njim,« pravi Jezus
- ŠMARNICE ob delavnikih, ko ni maše: Trnje ob 19,30, Klenik ob 20h, Palčje,
Juršče, Parje in Drskovče ob19h, Zagorje ob 20h. Lepo vabljeni k šmarnicam
vsi: otroci, odrasli in starejši! Pri Mariji smo vsi dobrodošli in vsi potrebni njene
priprošnje.
- KRIŽEV TEDEN ali PROŠNJI DNEVI so prvi trije dnevi tega tedna. Verni kristjani se zavedamo, da smo popolnoma v Božjih rokah in da je zaman naše prizadevanje za vsakdanji kruh, če nam Gospod ne dá blagoslova. Tako tudi pravi naša cerkvena pesem: »…Prazno delo je človeško, če ga Ti, Gospod ne vodiš.
Prosimo zato ponižno, da med tednom z nami hodiš. Mi smo delali, sejali,
rasti pa ne bomo dali; Ti edini moreš dati delu blagoslov bogati.« Prav za ta
blagoslov prosimo te dni, ko smo v glavnem že posejali in posadili svoje njive in
vrtove. Prosimo pa tudi za blagoslov ostalega dela, s katerim si služimo za vsakdanje življenje. Zato vsi vabljeni k ponižni molitvi za Božji blagoslov.
- SEJA ŽPS Trnje bo v torek, 8.5. ob 20,30 v Mežnariji, ŽPS Zagorje pa v četrtek, 10.5. ob 20,30 v župnišču. Vsi člani lepo vabljeni

- SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA je v četrtek, 10.5. Svete
maše glej zgoraj. - Praznik nas spominja na Jezusov vidni odhod k Očetu, da
nam pripravi prostor, kot nam je povedal. Na ta način se je sicer vidno poslovil s
tega sveta, da ga apostoli niso mogli več videti s telesnimi očmi. Kljub temu ostaja
med nami, kot je sam povedal. Na poseben način je med nami v evharistični podobi kruha, ki ga hranimo v cerkvi v tabernaklju. Zato je prav, da se radi ustavljamo v cerkvi, ko je odprta, in počastimo našega Gospoda, ki je prav zaradi nas v
naših tabernakljih.
- BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA začne v petek. Tudi mi se - kot apostoli - z
Marijo pripravljajmo na binkoštni praznik, praznik Svetega Duha. Kako zelo potrebujemo njegovo vodstvo mi sami in vsi drugi v naših različnih skupnostih, v katerih živimo: od družin in sosesk, do občin in države in njihovih voditeljev. Zato ponižno prosimo: »Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj
svoje ljubezni!«
- SHOD NA RATEČEVEM BRDU bo prihodnjo nedeljo ob 14h. Maša bo za vse
žive in rajne Ratovce.
- REFERENDUM o drugem tiru bo prihodnjo nedeljo. Državljanska dolžnost je,
da se ga udeležimo in volimo po svoji vesti, ki si jo oblikujemo tako, da poslušamo
razloge obeh strani: tiste, ki so za ta zakon o drugem tiru, ki ga zastopa odhajajoča vlada in je dražja varjanta, kakor tiste, ki so proti temu zakonu, ki so za cenejšo in krajšo izvedbo drugega tira.

LJUBEZEN IN VESELJE
Kakor ima vsa zemeljska toplota in va ljubezen se bo prav v trpljenju v vsej
svetloba izvor v soncu, tako vsaka člo- polnosti razcvetela in bo prav na Kalvaveška ljubezen temelji v Božji ljubezni. riji rodila najžlahtnejši sad.
Ljubezen med možem in ženo, med
Tega Jezusovega veselja naj bodo destarši in otroki, med zaročencema, med ležni tudi njegovi učenci. Za sedaj je še
prijatelji, sorodniki, znanci, sosedi ali nepopolno – tudi oni bodo morali iti
komerkoli izhaja iz ljubezni, ki jo izža- vsakdo na svojo Oljsko goro in nesti
reva Božje sonce – če je le nesebična, križ vsak na svojo Kalvarijo – a bo priče je odraz ljubezni med Očetom in Si- šel čas njihovega dokončnega veselja,
nom ter med Sinom in njegovimi učen- ki bo popolno. Enako velja za vse nas,
ci. Tako ljubiti pa pomeni izpolnjevati ki ostajamo Jezusovi učenci. Nikoli
Jezusovo zapoved.
nam Jezus ni dejal, da bo naše veselje
Takšna ljubezen rodi veselje. Veselje tukaj popolno; vsakdo izmed nas mora
je znamenje življenja, ki se prebuja, kdaj tudi po poti trpljenja in preizkuraste, razcveta in rodi sadove. Jezus je šenj, čeprav je tudi veselje del našega
vesel, ker s svojim učlovečenjem, razo- vsakdana. A tisto pravo, pristno, popoldevanjem učencem, oznanjevanjem no veselje nas zagotovo čaka; prvi koevangelija in uresničevanjem odrešenj- rak k slednjemu pa je izpolnjevanje
skega načrta pospešuje rast, razcvet in njegove volje: »Da se ljubimo med sedovršitev mesijanske dobe. Veseli se, boj, kakor nas je on sam ljubil.«
Po: Beseda da Besedo
čeprav ve, da ga še to noč čaka Oljska
gora in naslednji dan Kalvarija. Njego-

To sem vam povedal, da bo moje
veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno (Jn 15,11).
Gospod Jezus, kje je popolno veselje,
ki si nam ga podaril?
Jaz ga ne vidim na obrazih tistih, ki verujejo vate.
Kako to?
Ali je tisto tvoje veselje mogoče
duhovno veselje in se ne vidi?
Ali je tisto tvoje veselje mogoče tako,
da se ga da skriti?
Toda ali veselje lahko skrivamo?
Le kako ne bi odsevalo z obraza?
Le kako bi lahko preprečili očem, da
ne bi sijale?
Zaradi drobnih veselj v življenju:
desetke pri športni napovedi, zadetka
na lotu, sreče s »podrgni in zadeni«,
glavnega dobitka na dobrodelnem
srečelovu,
nepričakovanega prijateljevega obiska,
dobre ocene ali povišanja plače ...
vriskamo, poskakujemo,
oči nam žarijo.
Tvoje veselje, popolno veselje pa bi
lahko ostalo potlačeno v notranjosti?
Gospod Jezus, oprosti nam!
Če naši obrazi ne žarijo od tvojega veselja, če ne znamo pokazati
popolnega veselja, ki se poraja iz
življenja po tvoji besedi, se ljudje,
ki te ne poznajo,
ne bodo odrekli drobnim veseljem,
ki jih lahko najdejo brez tebe.
In po naši krivdi
ne bodo spoznali resničnega veselja.
Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
www.zupnija-zagorje-trnje.org/

8. maj
VIKTOR (Črni) Milanski
Viktor je bil vojak v milanski pretorijanski
gardi, ki so mu zaradi njegove temen polti
tovariši nadeli vzdevek Črni. Možno je, da je
bil doma iz severne Afrike. Milanski škof sv.
Ambrozij ga dvakrat omeni v svojih zapisih.
Obstaja pa tudi poseben spis o Viktorjevem
mučeništvu. Tam zvemo, da je služil kot vojak v Milanu, pa je vojaško obleko slekel,
ker se je moral pod cesarjem Dioklecijanom
in Maksimiljanom vsak vojak odreči krščanski veri, nositi poganska znamenja in darovati rimskim bogovom. To se je v armadi
dogajalo že prej, preden se je leta 303 začelo splošno preganjanje z namenom, da se
dokončno iztrebi krščansko ime. Ko je Viktor
odpovedal vojaško službo, so ga vrgli v ječo
za en teden, ne da bi mu dali jesti. Nato so
ga odvedli v prostor za javne igre in mu ob
navzočnosti cesarja Maksimiljana ukazali
darovati bogovom. Viktor je ukaz odbil, zato
so ga prebičali in spet vrgli v ječo, pa znova
z različnimi mučenji preskušali njegovo zvestobo Kristusu. Viktor je junaško vzdržal.
Nekega dne mu je uspelo zbežati iz ječe.
Skril se je v bližnjem hlevu, vendar so ga
odkrili in ga v bližnjem gozdu leta 303. obglavili.

Tviti papeža Frančiška
Molimo za številne kristjane
v svetu, ki še vedno trpijo
zaradi preganjanja in
nasilja. Naj jim Bog nakloni
pogum, da bodo zvesto
vzrtrajali v veri.

SMEH JE POL ZDRAVJA

ZREZEK – »Natakar, ta zrezek zaudarja po alkoholu!« – Natakar stopi tri
korake nazaj in vpraša: »Ali še vedno?«

