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DUH RESNICE BO PRIČEVAL O MENI IN TUDI VI PRIČUJETE

»Kako živiš?« je spontano vprašanje, ki ga postavimo,
ko srečamo znanca, ki ga nismo dolgo časa videli. Ne zanima nas, kako se trenutno počuti, ampak bolj to, kako je
zastavil svoje življenje, ali si je morda naredil drugačen
plan, kot ga je imel, skratka, radi bi zvedeli, v čem vidi
smisel svojega življenja. Življenje, ki ga živimo ni le naša
osebna, privatna zadeva, ampak je javno, vsem na očeh in
zato pušča za seboj pozitivne in tudi negativne posledice.
Zato je vprašanje, ki ga zastavimo bolj kompleksno: »Kako
se obnašaš, kako pričuješ, kaj je najvišja vrednota, ki
osmišlja tvoje življenje?«
Kadar pa pride Tolažnik,
Ko se je Jezus poslavljal od učencev jim je dejal: »Ko
ki vam ga bom
pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnijaz poslal od Očeta,
ce, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni!« V tem stavDuh resnice,
ku se skriva ves smisel življenja, ki se ne izčrpa z zagleki izhaja od Očeta,
danostjo v ta naš materialni svet, ampak je nekje vmes
bo on pričeval o meni.
Pa tudi vi boste pričevali, med zemljo in nebesi, med telesnim in duhovnim. V ta svet
ker ste od začetka pri meni pa ne moremo stopiti le s svojim prizadevanjem, ampak
nas vanj usmerja Duh resnice, ki nas vodi in nam razkriva
(Jn 15,26–27)
vso Resnico.
Prva poteza je na strani Boga: Duh Tolažnik prihaja k nam, da bi nam razodeval Božjo
ljubezen in nas pripravljal na naša osebna pričevanja. Najprej moramo biti razsvetljeni o
sebi, o poslanstvu in nato smo poslani. Nismo le prinašalci veselega oznanila, ampak tisti,
ki s svojim življenjem kažemo, da je to, kar govorimo, čista resnica, ki je najprej nas prepričala.
»Vi pričujete, ker ste od začetka z menoj!« je Jezus rekel učencem. Ta stavek je neke
vrste spraševanje vesti. S krstom smo vstopili v Cerkev in postali del Božjega kraljestva, z
drugimi zakramenti smo dobili potrditev in moč na poti, po kateri hodimo. Za druge smo
sedaj zgled, ali pa kamen spotike, ker ne pričujemo le s tem, kar govorimo, ampak z vsem,
kar smo in kar imamo. Naša dejanja razkrivajo našo osebnost, gradijo zaupanje, ali pa
razdor.
Kaj lahko naredimo, da ne bomo za druge kamen spotike? Duh Tolažnik, ki ga je Jezus
obljubil, je vedno na razpolago. On čaka, da se zatečemo k njemu v svojih molitvah in
prošnjah. Zato večkrat molimo: »Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih
ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje!«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
NEDELJA

BINKOŠTI
20.5.
Sv.Bernardin Sienski

Ponedeljek

21.5.

Torek

22.5.

Marija, Mati Cerkve
Sv. Marjeta Kasijska

Sreda

23.5.

Sv.Servul Tržški, muč

Četrtek

25.5.

Sv. Urban I., papež

Sobota

26.5.

Sv. Filip Neri, duhovn.

NEDELJA

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
Zagorje 19h V čast Materi Božji za zdravje, N.N. – Šmarnice
Klenik

20h +Tone Kernel, Klenik 11, obletna – Šmarnice

Zagorje

7h V dober namen
20h Šmarnice

24.5. Juršče

Marija, Pomočn.krist.

Petek

Trnje

18,30 +Marjan Žužek, Juršče 1, obletna - Šmarnice

Zagorje 20h Šmarnice – Molitvena ura za duhovne poklice
Zagorje 20h +Rafo Štavar, Zagorje 103, obletna
Zagorje
Trnje

19,30 Spoved
20h +i Kristan, Zagorje 31, obletna
9h V č. Sv. Trojici za vse župljane obeh župnij – ofer

SVETE TROJICE Zagorje 10,30 SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA
V čast Sv.Trojici za vse prvoobhajance obeh župnij
27.5.

Bl. Alojzij Grozde, muč Trnje

15h Večernica in molitve za rajne

Zagorje 16h Šmarnice in molitve za rajne

- ŽUPNIJSKI SHOD je danes v ZAGORJU, prihodnjo nedeljo pa bo v TRNJU.
Med mašo je ofer za cerkvene potrebe. Priporočam.
Cerkev v Trnju je posvečena Sv.Trojici (Bogu Očetu, Sinu in Sv. Duhu). Naši predniki so pobožno in v velikem številu praznovali župnijski praznik - shod. Tudi v
današnjem času nas naša cerkev vabi, da jo obiščemo in se udeležimo svete
maše v čast Sv.Trojici. Ko se bomo duhovno okrepčali, bo naše praznovanje popolno. Vsi župljani, posebej Trnjani, lepo vabljeni!
- PRVO SV. OBHAJILO je danes v TRNJU začne se pol ure prej - ob 8,30; prihodnjo nedeljo pa bo v ZAGORJU. Slovesnost se začne ob 10,30. Petnajst minut
pred začetkom slovesnosti bodite prvoobhajanci s starši v Trnju pred Mežnarijo, v
Zagorju pred zakristijo. V primeru dežja se začne pod korom.
- Binkoštni ponedeljek – praznik Marije, Matere Cerkve. Sv. maša bo samo v
Zagorju, kjer je sopraznik Binkošti.
- VEČER SLOVENSKIH IZROČIL bo v sredo, 23.5. Rojaki po svetu so že pred
več kot 40 leti sprožili pobudo, da bi vsi Slovenci doma in po svetu ta večer preživeli ob prižgani sveči, molitvi in spominu na vse rojake, kjer koli se nahajajo. –
Radio Ognjišče, ki časti Marijo Pomočnico kristjanov kot svojo zavetnico, vabi ta
večer k molitvi in zahvali na Brezje ob 20h.
- KVATRNA NEDELJA je na praznik Sv.Trojice. Zato se ta dan z molitvijo spomnimo
naših rajnih. – Miloščina te nedelje je za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v
Ljubljani. Ker je v Trnju v nedeljo shod, bo nabirka za ta namen naslednjo nedeljo.

- VAJE za PRVOOBHAJANCE v Zagorju bodo v torek ob 18h in v četrtek ob
17h. SPOVED zanje in starše, botre ter sorodnike in prijatelje bo v petek ob 18h.
Spovedoval bo tudi g. dekan Lojze iz Knežaka. - Zelo prav in dobro je, da se skupaj s prvoobhajanci vredno udeležite evharističnega obeda – sv. obhajila.
- DEKANIJSKO ROMANJE NA SV.GORO bo 10. junija popoldne. Lepo vabljeni,
da se udeležimo tega skupnega romanja, ki nas vse duhovno bogati. Prosim vse,
ki se želite peljati na Sv.Goro z avtobusom, da se čim prej prijavite, da vemo, kako velik avtobus moramo naročiti.
- PRO (Prijatelji Radia Ognjišče) – revija je izšla. Pro-jevci ste jo že prejeli. Nekaj izvodov na mizici za tisk je brezplačno na razpolago za tiste, ki niste (še) Prijatelji Radia Ognjišče.
Tisti, ki redno poslušate Radio Ognjišče, veste, koliko lepih, dobrih in koristnih
oddaj imajo. Zato sami o sebi pravijo:
Radio Ognjišče ni najbolj moderen radio, a je potreben v slovenskem prostoru; ni prvi pri posredovanju novic, a je nepogrešljiv, saj so novice preverjene, resnične; - ni senzacionalen Radio, ampak je sočuten; - ni provokativen, ampak je resnicoljuben; - ni vsiljiv, a ima jasno sporočilo; - ne prepričuje, a tolaži, daje upanje
in smisel; - ne sodi, ampak svetuje; - ne izsiljuje, ampak prisluhne…
Radio se vzdržuje v največji meri s prostovoljnimi prispevki poslušalcev, ki pa
tudi umirajo. Zato potrebujejo za svoj obstoj in razvoj nove podpornike, ki nadomeščajo preminule in prispevajo vsaj 2,50 € na mesec, kar znese letno 36 €. Kdor
zmore, je naprošen, da prispeva. Vsi pa – ne glede na to ali ste PRO-jevci ali ne –
da radi prisluhnete valovom Radia Ognjišče.

SVETI DUH – ŽIVI SPOMIN CERKVE
Naš čas je zaradi naglice in zasičenosti z informacijami tudi čas pozabljivosti in površnosti.
Kolikokrat nas ravno spomin izda in spravi v
škripce. Pomagamo si na vse načine: s koledarji, z urniki, rokovniki, beležkami in celo z vozli na
robcih, pa nam kljub temu marsikaj uide. Tudi
današnja tehnika, zlasti računalništvo, nas opozarja, kako zelo pomemben je spomin. Tam je
pač vse odvisno od spomina, ostane samo tisto,
kar varno shranimo in zapišemo v elektronski
spomin. Če ta odpove, je ponavadi vse nepreklicno izgubljeno.
Za posameznika in za narod je naravnost
usodno in samouničevalno, če začne pozabljati
svojo zgodovino, če je kritično ne ocenjuje in se
iz nje ne uči. Človek, ki je izgubil spomin, ne pozna več sam sebe niti sveta okoli sebe. Podobno velja tudi za narod.
Če vsak narod živi iz spominjanja, velja to toliko bolj za Božje ljudstvo, za Cerkev, ki vsa živi iz
spomina. Zvesto in skrbno ohranjanja spomin na
velika Božja dela, predvsem na največje – na

Jezusovo delo odrešenja. Verujoči človek ve, da
se tudi Bog njega spominja. Saj nam že prerok
Izaija zagotavlja: »Če bi te oče in mati pozabila,
jaz te ne pozabim. Na obe dlani sem te zapisal.«
Podobno pravi Jezus: »Veselite se, da so vaša
imena zapisana v nebesih.« Da, zapisana so v
Božjem spominu, v njegovem srcu.
Najmočnejši spomin Cerkve pa je Sveti Duh.
V Novi zavezi je opisan kot Duh spominjanja.
Jezus je rekel o njem: »Tolažnik Sveti Duh vas
bo učil in spomnil vsega, kar sem vam povedal«
(Jn 14,26). »Iz mojega bo jemal in vam oznanjal« (Jn 16,14).
Praznujemo binkošti, praznik Svetega Duha,
tolažnika, posvečevalca in zdravnika. On je Gospod, ki oživlja. Brez njega bi bila Cerkev mrtva.
Morda tudi naše izsušene in ranjene duše potrebujejo njegov blagodejni obisk. Pridružimo se
prošnji, s katero se danes Cerkev obrača nanj:
»Duši madeže izmij, kar je suho, spet zalij in
ozdravi rane vse!«
Povzeto po: TV Slovenija – Ozare 1997

Gospodova slava naj traja na veke,
Gospod naj se veseli nad svojimi deli.
Naj mu bo prijetna moja pesem, veselíl
se bom v Gospodu. (Psalm 104)
Gospod Bog, kako lep je svet, ki si
nam ga podaril! Ti nisi neradodaren
Bog, varčen Stvarnik.
Nisi ustvaril tistega, kar naj bi bilo
koristno, temveč kar je lepo.
Za svet, ki bi bil samo koristen, bi bilo dovolj že nekaj živali, samo nekaj
rib, nekaj ptic, nekaj drevja, nekaj rastlinja, nekaj gora, nekaj morij, nekaj
rek, nekaj zvezd.
In vse enake barve.
Za svet, ki bi bil samo koristen, bi
moški in ženska lahko bila kakor dve
drevesni debli, kakor dva kamna.
Gospod Bog, ustvaril si preobilje lepote, da bi nas napolnil z veseljem.
Metulji, najrazličnejše ribe in ptice,
prekrasno cvetje in tisoč odtenkov zelene barve, barve jutranje zarje in
sončnega zahoda, odsevi rek in morij,
gore, gozdovi in mavrica. Ustvaril si
svet in ustvaril si nas kot podobo svoje
lepote. Gospod Bog, naj ti ugaja moja
pesem. Vedno.
Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj

23. maj
JANEZ KRSTNIK de Rossi
Svetega Janeza Krstnika de Rossi imenujemo tudi »apostol zapuščenih«, ker se je
kot duhovnik posvetil službi revnih, brezdomcev, ubogih, jetičnih bolnikov, jetnikov.
V čim večji bedi so živeli ljudje, tem raje jih
je obiskoval in jim nudil telesno in duhovno
pomoč. Imej je pred očmi prizor vesoljne
sodbe ob koncu časov, kakor ga je naslikal
Jezus svojim učencem pred odhodom s tega sveta in ga je zapisal evangelist Matej.
Zavedal se je, da bomo sojeni po delih ljubezni do bližnjega.
Svoje duhovniško srce je odprl revnim in
zapuščenim, sicer pa je vsak dan petkrat do
šestkrat pridigal v cerkvah, kapelah, samostanih, bolnišnicah in ječah. Več let je deloval v zavetišču sv. Gala, ustanovljenem leta
1650 za prenočevanje rimskih ubožcev in
brezdomcev. Janez de Rossi je leta 1731
ustanovil zavetišče za dekleta, ki so po mestu prosila živeža, pa niso imela stalnih bivališč. Hodil je tudi spovedovat tako v cerkve kot v bolnišnice, jetnišnice, pa tudi k
bolnikom na dom.
Njegovo zdravje je začelo leta 1763 naglo
pešati. Nekajkrat ga je zadela kap, od katere se je sicer deloma opomogel, 23. maja
1764 pa je umrl, star šestinšestdeset let.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Tviti papeža Frančiška
Vsi, ki ste bolni, ne obupajte,
še posebej ne takrat, ko je vaše
trpljenje največje.
Kristus je blizu.
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/

»Pusti, nima smisla,
sva ga pač zamudila …«

