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NISO OD SVETA, KAKOR JAZ NISEM OD SVETA

Naše življenja vedno poteka znotraj dveh ekstremov: materialnim in duhovnim, naravnim in nadnaravnim, zemeljskim in nebeškim. Katera stran prevladuje? Sodeč po obnašanju večine, se tehnica nagiba na
posvetno stran, duhovna pa vedno bolj nazaduje. Kaj
je glavni vzrok, da nas materialni svet tako privlači?
Človek je po svoji naravi usmerjen k užitkom, ki so na
dosegu roke. Če nimaš načrta, kaj bi rad postal, se toZdaj odhajam k tebi,
lažiš s trenutnimi hitrimi dosežki. Taki užitkarji so se
vendar to govorim na svetu,
sposobno dobro prodajati in zato hitro prilezejo na
da bodo imeli v sebi polnost
vrh, kjer ni več nobenih moralnih zavor. Jezus je domojega veselja.
bro poznal človeka, vedel je v kateri smeri bo potekala
Izróčil
sem jim tvojo besedo,
naša zgodovina, zato je pred svojim odhodom v nebo
svet pa jih je zasovražil,
svojega Očeta prosil: »Izročil sem jim tvojo besedo,
ker niso od sveta,
svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz
kakor jaz nisem od sveta.
nisem od sveta.«
Ne prosim,
Jezus je svojim učencem nakazal duhovno smer.
da
jih
vzameš s sveta,
Pokazal jim je, v čem je prava svoboda. Ne gre za
ampak da jih obvaruješ hudega.
zunanjo svobodo, ki se je oklepa večina. Prava svoKakor si mene poslal na svet,
boda je notranja, svoboda duha, ki je tuja instant užitsem
tudi jaz njih poslal v svet,
karjem. Duhovna svoboda je namreč naporna, nikoli v
in
zanje se posvečujem,
polnosti pridobljena dobrina. Za to svobodo se je treda bi bili tudi oni
ba truditi vse življenje.
posvečeni v resnici.
»Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta!« je Jezus
(Jn 17,13–15.18–19)
razkril svojemu Očetu. To, kar je veljalo za apostole,
velja za slehernega kristjana: Kdor se oklepa Kristusa
ima drugačnega duha. To ni posvetni duh, ki išče užitke in je hitro zadovoljen. Kristjan je podoben
velikemu iskalcu, ki z doseženim ni nikoli zadovoljen. Iz svojega življenja želi iztržiti vedno več,
vendar ne zase, kajti sam ima vsega v preobilju. Njegov pogled je usmerjen v sočloveka, kjer vidi
uresničitev svoje ljubezni. Zato je kristjan drugačen, mnogi ga imajo za velikega čudaka, ki ne zna
uživati tega življenja. Resnica pa je sledeča: kdor ljubi Boga in živi po njegovih zapovedi, ni tujec
na tem svetu. Vsi smo sicer znotraj vsega dogajanja na našem planetu. Razlikujemo se le po
tem, kaj imamo kot najvišjo vrednoto in kaj je smisel našega življenja. Tisti, ki zanika Boga, misli,
da je gospodar, zato z vsem, kar ga obdaja, ravna v skladu s svojimi trenutnimi pričakovanji. Kristjan pa se zaveda, da vse pripada Bogu in so nam stvari izročene le v oskrbo, da z njimi pametno
ravnamo, ker bomo dajali odgovor o svojem poslovanju. Jezusove besede, ki jih je rekel apostolom, veljajo tudi za nas: »Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta!«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Češčenje SRT
7. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h +Jožef Možina, Trnje 1/a, 30. dan – Šmarnice
NEDELJA
Zagorje
10,30
Za vse župljane obeh župnij
13.5.
Fatimska Mati Božja

Ponedeljek

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

14.5. Palčje

19h Za duhov. poklice in svetost duhovnikov – Šmarnice

Sv.Bonifacij, mučenec

Torek

15.5. Klenik

20h V zahvalo, Klenik 4/b – Šmarnice

16.5. Zagorje

7h +Ivan Šelj, Zagorje 60, zadušna
20h Šmarnice

17.5. Juršče

18,30 +Franc Sedmak, Juršče 29, osmina - Šmarnice

Sv. Izidor, kmet

Sreda

Sv.Janez Nepomuk,šk

Četrtek

Zagorje 20h Šmarnice - Molitvena ura za duhovne poklice
18.5. Zagorje 20h +Jože Čeligoj, Parje 16, obletna – Šmarnice

Sv.Jošt, puščavnik

Petek

Sv.Janez I., papež, m.

Sobota

19.5. Zagorje 19,30 Spoved

Sv .Krispin, redovnik

NEDELJA

BINKOŠTI
20.5.
Sv.Bernardin Sienski

20h V dober namen – Zaključek binkoštne devetdnevnice
Trnje

8,30 SLOVESNOST PRVEGA SV.OBHAJILA
+Anton in Ana Smrdelj, Trnje 45, obletna
+i Čekada, Reka, dar. M.M.

Zagorje 10,30 V čast Sv.Duhu za vse župljane obeh župnij - ofer
Zagorje 15h Večernice v čast Sv. Duhu, Šmarnice, blagoslov

- Na današnjo NEDELJO SREDSTEV DRUŽBNEGA OBVEŠČANJA, ki jo v katoliški Cerkvi obhajamo že dva in petdesetič, nam sv. oče Frančišek pošilja poslanico, v kateri razmišlja o resnici in laži ob Jezusovih besedah »Resnica vas bo osvobodila« (Jn 8,32) – z naslovom: Lažne novice in
novinarstvo miru. V treh poglavjih nam razkriva: 1. Kaj je lažno v »lažnih novicah«? 2. Kako jih
lahko prepoznamo? in 3. »Resnica nas bo osvobodila« (povzetek si preberite na zadnji strani).
- BINKOŠTI – PRAZNIK SV. DUHA so prihodnjo nedeljo. Nanje se pripravljamo z devetdnevnico,
ko je vsak izmed nas povabljen, da se priporoča Sv.Duhu in se odpira njegovemu navdihovanju.
Prihodnjo nedeljo je SHOD v Zagorju, kar pomeni, da so ta dan povabljeni tudi verniki iz drugih
župnij, da pridejo počastit Svetega Duha in se mu priporočit. Zato se udeležijo sv. maše tukaj v cerkvi, kjer se pri sveti maši kristjani shajamo. To je namen shoda. Zato pa tiste svoje sorodnike, prijatelje in druge ljudi, ki so prišli na shod v cerkev, vabite k sebi na dom in jih pogostite.
- Tudi SLOVESNOST PRVEGA SV.OBHAJILA bo prihodnjo nedeljo – v Trnju z začetkom pol ure
prej kot je običajna sv.maša, torej ob 8,30. S prvoobhajanci in starši se zberemo pred Mežnarijo in v
sprevodu pridemo v cerkev. V primeru dežja se zberemo kar v cerkvi.
- SPOVED za prvoobhajance, starše, botre in druge sorodnike bodo v petek ob 18h. Spovedoval bo tudi g. Marjan iz Pivke. Prav bo, da se s prvoobhajanci udeležite sv. obhajila tudi zgoraj omenjeni!
- VAJE za PRVOOBHAJANCE bodo v ponedeljek ob 16h, v torek in četrtek pa ob17h. V ponedeljek naj pridejo vsi prvoobhajanci, tudi zagorski.
- ŠMARNICE se nadaljujejo vsak dan, kot je dogovorjeno. Radi se jih udeležujmo!
- POROČILO S 17. seje ŽPS Trnje: Iz priročnika za ŽPS in sicer IZ RODA V ROD smo kot duhov
no poglobitev obravnavali poglavje Starši, prvi vzgojitelji svojih otrok v veri .

Na vprašanje, katere so priložnosti, da lahko navežemo stik z mladimi starši in jim damo čutiti, da so
v naši župniji dobrodošli, smo bili mnenja, da lahko: - na izbrane nedelje v župniji povabimo starše,
ki pričakujejo rojstvo otroka, da se udeležijo sv. maše, pri kateri jim duhovnik podeli poseben blagoslov; - da duhovnik staršem otroka ob krstu ponudi, da jih obišče in ob tej priložnosti blagoslovi tudi
njihov dom; - staršem ob krstu otroka razdelimo zloženke; - mlade družine, ki ne obiskujejo svete
maše, povabimo k ogledu župnijskih jaslic, k udeležbi ob miklavževanju, kjer naj bi bili otroci deležni
blagoslova. Predvsem pa moramo staršem dati vedeti, da se z njimi veselimo, ko pričakujejo otroka.
Drugi del poglobitve: Izzivi odraščanja, mladosti in osebne odločitve za vero
Otrok pri verouku ne more dobiti vere, dobiš jo le doma po zgledu staršev in starih staršev. Pri verouku jo le poglabljaš. Po prejemu svete birme bi mladostnike pritegnil in jih bolj vključil v župnijsko
življenje le mlajši in usposobljen voditelj, ki bi ponudil ustrezno vsebino. Morda bi se vključili tudi na
dekanijski ravni, kjer je kar nekaj ponudbe kot npr. teden duhovnosti ipd, kar pa naše mlade ne pritegne. - Na Sv. Trojici je bila 2. maja lepa slovesnost z udeležbo 14 duhovnikov. Ponosni bi morali
biti na svojo romarsko cerkev, a jo premalo cenimo. Na veliki petek je bila pri križevem potu zelo
majhna udeležba. Sicer pa je vsaka vas imela molitve po svojih cerkvah. Glede udeležbe veroučencev pri križevem potu na oba postna petka je bilo pohvalno, da so se ga udeležili v lepem številu,
celo iz župnije Zagorje, na žalost pa ni bilo nobenega iz Juršč.
Ocenili smo pretekla praznovanja in se seznanili s tistimi, ki so pred nami, o čemer pa bomo sprotno
obveščeni. - Gospodarski svet je poročal o iskanju izvajalcev za okna pri župnijski cerkvi , pri farovžu se opravi čiščenje greznice; glede puščanja strehe pri zvoniku se poišče kakega izvajalca. V
cerkvi na Jurščah so bila postavljena nova notranja okna. - Karitas opravlja vse naloge, ki so običajne v tem času. Potrebovale bi še kakšno pomoč v Trnju in Kleniku.
POROČILO s 17. redne seje ŽPS Zagorje, ki je bila v četrtek, 10. maja: Duhovna poglobitev:
Veseli nas, da se število otrok v župniji povečuje. Želimo, da bi se mladi starši počutili sprejete in
dobrodošle. Obredov zanje je dovolj; svete maše, poseben blagoslov otrok na Božič, materinski in
očetovski dan… Menili smo, da bi lahko dobrodošlico novemu vaščanu ali župljanu ob rojstvu izrazili z zvonenjem. Mladi starši, ki to želijo, naj sporočijo veselo novico. Zvonili bi kadarkoli v dnevu,
eno minuto z velikim zvonom. Obdobje mladosti je pogosto čas oddaljevanja od vere. Dosti mladih ostaja aktivnih v različnih verskih organizacijah, zlasti so dejavni skavti. Starši upamo in želimo,
da bi otroci ostali zvesti veri. Dajemo jim zgled in zanje molimo. Bog nam pušča svobodno voljo,
določitev o veri je na nas ljudeh. Tudi svetniki niso bili popolni; vedno je čas, da najdemo osebno
vero in po njej zaživimo. Praznovanja: pogled nazaj: Le nekaj očetov se je udeležilo blagoslova na
dan sv. Jožefa. Sveta maša za materinski dan pa je bila dobro obiskana in prijetna. Tudi letos so bili
obredi svetega tridnevja bogati in doživeti. Vreme nam je omogočilo tudi vstajensko procesijo.
Blagoslova jedi se je udeležilo veliko odraslih in otrok. Na žalost se g. župnik ne more dlje časa
zadržati z njimi v posamezni cerkvi. Ob prošnjem tednu je bila ena maš manj zaradi pogreba.
Pogled naprej: Pred nami je župnijski shod in slovesnost prvega sv. obhajila. Praznik Sv Rešnjega
Telesa bo 31.05., procesija pa na nedeljo 03.06. - Dekanijsko romanje na Sveto goro bo 10.06.
Člani ŽPS bomo 23.06. romali v Belo krajino. - 08.07. bomo v župniji praznovali zlato mašo g.
Rudija Štavar. Člani in drugi se bomo potrudili, da bomo rojaku g. zlatomašniku pripravili lepo
praznovanje. - Letos bomo ponovno peš romali na Višarje. Romanje bo 14.07. ali 21.07., odvisno
od vremena. Župnijsko romanje bo 01.09. v Selško dolino. Ponudba romanj je velika, prav vsak
lahko najde nekaj zase. - Poročilo ŽGS: Okna na cerkvi na Šilentabru so montirana. Člani se še
vedno trudijo popisati ves cerkveni inventar. - Poročilo MŽK: Članice nadaljujejo z običajnimi
aktivnostmii. Zbirajo družine in otroke za letovanja. Škofijski romarski dan bo za vse sodelavce
Karitas 02.06. v Klancu pri Kozini.

PRAVA NOVICA – RESNICA, KI OSVOBAJA
Dragi bratje in sestre, v Božjem načrtu je človeško sporočanje bistveni način za življenje v
občestvu. Človeško bitje, podoba in sličnost
Stvarnika, je sposobno izraziti ter podeliti resnično, dobro in lepo. Sposobno je pripovedovati o lastni izkušnji in o svetu ter tako graditi
spomin in razumevanje dogodkov. Toda človek,
če hodi za svojo ošabno sebičnostjo, lahko popači tudi uporabo sposobnosti sporočanja. Pačenje resnice je značilen simptom izkrivljenosti.
Nasprotno pa po zvestobi Božji logiki postane
sporočanje področje izražanja lastne odgovornosti v iskanju resnice ter v izgradnji dobrega.
Danes smo v kontekstu vedno hitrejšega sporočanja ter znotraj digitalnega sistema priče pojavu »lažnih novic«, tako imenovanih »fake
news«. To nas vabi k razmišljanju in k skupnemu prizadevanju preprečevanja širjenja lažnih
novic ter ponovnem odkrivanju vrednosti novinarskega poklica ter osebni odgovornosti vsakega pri sporočanju resnice.
Dejstvo je, da nobena dezinformacija ni nenevarna, saj zaupanje v to, kar je lažno, prinese
nesrečne posledice. Tudi navidezno majhno izkrivljanje resnice ima lahko nevarne posledice.
»Fake news« pogosto postanejo nalezljive, saj
se zelo hitro razširijo in jih je težko zajeziti, ne
toliko zaradi logike podelitve, značilne za »družabna omrežja«, temveč zaradi njenega oprijema nenasitljivega poželenja, ki se z lahkoto
prebudi v človeškem bitju. Prav tako imajo tudi
ekonomski in koristoljubni nameni za dezinformacijo svoje korenine v želji po oblasti; željo
ukrasti svobodo srca. Sedaj je jasno, zakaj
vzgoja za resnico pomeni vzgojo za razločevanje, preverjanje in preudarjanje želja ter nagnjenj, ki se gibljejo znotraj nas, da ne bi brez
dobrega v sebi zagrizli v vsako skušnjavo.
Nenehna okužba z varljivo govorico zatemni
notranjost osebe. Kako se torej ubraniti? Najbolj korenito zdravilo za virus lažnosti je ta, da
se pustimo očistiti resnici. Človek odkrije in ponovno odkrije resnico, ko jo v samem sebi doživlja kot zvestobo in zanesljivost tistega, ki ga
ljubi. Samo to osvobaja človeka: »Resnica vas
bo osvobodila« (Jn 8,32).
Povzeto po: papež Frančišek, Poslanica za 52. svetovni
dan sredstev družbenega obveščanja

18. maj
JANEZ I.
Leta 525 je gotski kralj Teodorik poklical
papeža Janeza I. (papeževal je od avgusta
523 do 18. maja 526) in mu kot svojemu podložniku naročil, naj gre v Carigrad ter prepriča
cesarja Justina, naj Gotov, ki živijo v njegovi
državi, ne spreobrača iz arijanstva v katoliško
vero. Papež je vedel, kako huda zmota je arijanstvo in je to skušal kralju dopovedati in mu
pokazati, da on kot prvi pastir katoličanov tega ne more odobravati. Dobro pa je vedel: če
se kralju upre, ga čaka ječa. Zato je neljubo
poslanstvo sprejel. Pred odhodom je izročil
svoje življenje v Božje roke. V Carigradu je bil
sprejet z najvišjimi častmi. Na različne načine
so mu pokazali, da ga tudi na Vzhodu priznavajo za vrhovnega pastirja v krščanskem občestvu. Ob tej priložnosti je papež znova kronal cesarja Justina. Ni znano, kaj sta se papež in cesar dogovorila glede arijancev. Za
kralja Teodorika je papež dosegel premalo,
zato ga je, ko se je vrnil k njemu v Raveno,
vrgel v ječo. Papež je bil že prej bolan in je v
zaporu umrl 18. maja 526. Njegova smrt je
bila usodna za Teodorika in njegove Gote, ki
so bili kmalu poraženi od vojske, katero je
poslal v Italijo carigrajski cesar. Papeža so
čez štiri leta slovesno pokopali v Rimu.

SMEH JE POL ZDRAVJA
ODPOVED – »Že večkrat sem bil odpuščen
iz službe, toda tako obzirno, kot je to naredil moj zadnji šef, ni storil še nihče,« razlaga Jože svojemu prijatelju. – »Ja, na kakšen način pa te je odpustil?« – »Prijazno
me je povabil v svojo pisarno, ob tem pa
dejal: Ne vem, kako bomo shajali brez vas.
Toda od prihodnjega tedna bomo tvegali ta
poskus.«
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