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DOBRI PASTIR DÁ SVOJE ŽIVLJENJE ZA OVCE

Koliko si se pripravljen v življenju angažirati in razdajati?
Na to vprašanje je treba slej ko prej najti odgovor, kajti od
tega je odvisno, kaj boš v življenju počel in kakšen bo tvoj
smisel. V potrošniški družbi večina svoje življenje opredeljuje z dobičkom: kakšno korist bom imel? Vse se končuje
na relaciji »daj-dam«, kar potem opredeljuje naše medsebojne odnose, ljubezen, dobroto, spoštovanje in zaupanje.
Živimo v družbi pretiranega poudarjanja posameznika, zato
so odnosi minimalni in skupnosti zelo krhke. V družbi, kjer
je veliko narcisov in namišljenih lepotic si zelo previden ter
Jaz sem dobri pastir.
zaradi tega tudi izredno čustveno nestabilen. Zato analitiki
Dobri pastir da svoje
govorijo o družbi, ki je postala zelo nečloveška in nevarna.
življenje za ovce.
»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za
Tisti pa, ki je najemnik in ne
ovce!« nam Jezusov govori na četrto velikonočno nedeljo.
pastir in ovce niso njegove,
Oče ga je poslal kot odrešenika, kot tistega, ki bo s svojim
življenjem pokazal, kako nas ima naš nebeški Oče rad. Ni
pusti ovce in zbeži,
prišel, da bi vladal in gospodoval nad nami, pa čeprav je
ko vidi, da prihaja volk,
in volk jih pograbi in razkropi. veliko večji od angelov. Prevzel je vlogo pastirja, ki pozna
vsako ovco in je zanjo pripravljen dati življenje. Še več, priJe pač najemnik
pravljen je sprejeti tudi tiste ovce, ki niso njegove. Evangein mu za ovce ni mar.
list Janez nam takole poroča o Jezusu: »Imam še druge
Jaz sem dobri pastir in poznam ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in posvoje in moje poznajo
slušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.«
mene,kakor Oče pozna
Jezusov zgled je privlačen. Privzel si je našo človeško
mene in jaz poznam Očeta.
naravo, da bi nam bil blizu in za zgled. Kot kristjani smo
poslani, da pričujemo za Kristusa, da smo tudi sami pastirji
Svoje življenje dam za ovce.
in ne najemniki. Kdor misli samo nase, ni v skrbeh, kaj se
(Jn 10,11–15)
dogaja z bližnjim. Ko pride nevarnost se umakne in si opere svoje roke češ: »Kdo me je postavil za skrbnika svojega brata!« Svoje vesti pa ne moreš pomiriti.
Ta še vedno vpije: »Kje je tvoj brat, sestra?« Svoje vesti pa s tem ne pomiri.
Ali sem pastir ali najemnik? Odločiti se moram med eno od teh izbir, kajti tisti, ki je zdaj eno zdaj
drugo, je mlačen, nezanesljiv in zato nikoli ne veš, kdaj se bo obrnil proti tebi. Kot kristjani se zavedamo, da smo najbolj varni, ko smo v hlevu, ki ga varuje pravi pastir. Marsikdo sicer ne posluša pastirja in se izgubi. Sodobno gospodarstvo sicer računa z določenim odstotkom pokvarjenih artiklov
in se zaradi tega ne vznemirja, drugače pa je na področju medsebojnih odnosov. Mi nismo številke,
ampak živa bitja, ustvarjena po božji podobi in zato dragocena. Zato pravi pastir gre za izgubljeno
ovco in je zadovoljen šele takrat, ko jo najde in obveže njene rane. Jezus nam je glede tega za
zgled.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
4. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
- NEDELJA
DOBREGA PASTIRJA
Sv. Hugo, škof

24.4.

Sreda

25.4.

Sv. Marko, evangelist

Klenik

Zagorje

26.4. Trnje

Marija, Mati dobr.sv.

27.4.

Bl. Hozana Kotorska

Sobota

12h +Stanislav in rozalija Pavlovič, Palčje 64, obletna

Zagorje 15h Molitvena ura za duhovne poklice

Sv.Fidelis, duh., muč.

Petek

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij

22.4. Palčje

Torek

Četrtek

8,30 Češčenje SRT
9h +Jožef Možina, Trnje 1/a, osmina

28.4.

Sv.Peter Shanel, d.m.

19h +Mara Kapelj in Frančiška Žele, Klenik 25, obletna

7h V dober namen
19h Molitvena ura – Pot luči

Zagorje 18h Molitvena ura za duhovne poklice
Brdo
19,30 +i starši Šabec, Ratečevo Brdo 7, obletna
Zagorje 19h +Mirko Botjančič in +Viktor Barba, Zagorje 16
Zagorje

18,30 Spoved
19h +i Štavar, Zagorje 85

8,30 Češčenje SRT
5. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h +i Fatur, Drskovče 4, obletna
NEDELJA
29.4. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Katarina Sienska, Juršče 12h SHOD: V čast sv.Juriju za sosesko Juršče - ofer
c.uč., sozavet. Evrope

- Današnja NEDELJA DOBREGA PASTIRJA je SVETOVNI DAN MOLITVE ZA
DUHVONE POKLICE in pri nas tudi sklep tedna molitve za duhovne poklice. V Trnju
smo že imeli molitveno uro v ta namen, v Zagorju pa bo ob 15h. Kdor more, je lepo
povabljen k tej molitvi, h kateri nas vabi sam Jezus, ko pravi: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospodarja žetve naj pošlje delavce na svojo žetev!« Prav
z molitvijo pokažemo, da želimo, da bi se povečalo število delivcev Božjih skrivnosti:
duhovnikov, redovnikov in redovnic ter misijonarjev. Bog nam ne vsiljuje svojih darov.
Hoče da ga zanje prosimo.
- VEROUK je ta teden reden za vse skupine do četrtka, v petek odpade zaradi državnega praznika.
- ČLANE ŽGS Zagorje vabim na delovni sestanek v torek, 24.4. ob 20h v župnišče.
- POT LUČI: V četrtek ob 19.00 bo v Trnju molitvena ura, pri kateri bomo molili novo
pobožnost, Via Lucis, kar pomeni Pot luči, in je podobna kot križev pot (Via Crucis) v
postu, ter se jo moli v velikonočnem času. Vsi lepo povabljeni!
- SHOD NA JURŠČAH je prihodnjo nedeljo. Pri maši bodo sodelovali otroci z Juršč in
Zagorja. Upamo, da bodo do shoda že postavljena notranja okna, ker so dosedanja
že dotrajana. Stanejo 1456.- €. V načrtu pa je, da bi že poleti postavili električno ogrevanje, da vam pozimi ne bo tako mraz. To pa bo stalo precej več. Zato se vam priporočamo za finančno pomoč. Med mašo je ofer prav za te namene.
- SLOVENSKA KARITAS se zahvaljuje vsem, ki v različnih nabirkah pomagate materialno potrebnim. Posebej se zahvaljujejo tudi vsem sodelavcem Karitas, ki pomagate
razdeljevati to pomoč, pa ste tudi na drugačne načine blizu ljudem v stiskah. - Slovenska Karitas nas tudi letos prosi za pomoč družinam, posameznikom in starejšim ljudem v stiski v Sloveniji z geslom: »POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI!« Kdor

želi lahko vzame na mizici za tisk položnice za ta namen. - Lani se je v tej nabirki
zbralo 155.345.- €. Z njo so pomagali 94.884 osebam. Bog povrni vsem dobrim
ljudem za pomoč!

OVCE IN VOLK
Pravijo, da je evangelij umetnina, stojno bitje, nadotakljivo osebo spremipolna pesniškega navdiha. Naj bo res njamo v del narave, v stvar, in ravnamo
ali ne, gotovo je zelo stvaren. O tem z njim po mili volji. Osebo spreminjanam priča tudi današnji odlomek o do- mo v predmet, toliko vreden, kolikor je
brem pastirju, brezbrižnem najemniku uporaben. V stroj, ki je toliko koristen,
in krvoločnem volku.
kolikor proizvaja. Človek je vse bolj
Kdo je ta volk? Pohujševalec, ki kva- razčlovečen, izgublja notranjo vrednost,
ri nedolžna srca? Hinavec, ki si nadeva postaja tehnično in trgovsko blago, ki
ovčje oblačilo? Krivoverec, ki potvarja ga do skrajnosti izkoristiš, nazadnje pa
Božji nauk? Vsi trije pa še marsikdo.
brez srca odvržeš. Cenjen je moški, ki
Vendar se zdi, da se krvoločnejši ima mišice: bolj jih zna uporabiti, bolj
volk današnjega dne skriva drugje. Z mu ploskamo. Oboževana je ženska, ki
nastopom novega veka se je začela raz- je »seksi«: koliko nerojenih bitij je privijati znanost, ki je odkrila v naravi ču- pravljena spraviti s sveta, pa nas ne zadovite zakonitosti. Človek je pred njimi nima. Volk nam jemlje človečnost, nas
najprej ostrmel, potem pa jih je začel poneumlja, nam loka kri in nas dela
uporabljati v svoj prid. Naredil je raču- zveri.
nalnik, razbil atom, stopil na Luno. ToKdo nas bo rešil njegovih krempljev?
da ta ista znanost se s svojo hčerko tehČe kdo, potem tisti, ki nas kliče, naj
niko vse bolj spreminja v volkuljo. Vse postanemo spet ljudje in se vrnemo k
glasneje renči in vse nasilneje se nam človeškemu dostojanstvu. V nobeni
trga iz rok. Kako dolgo jo bomo še kro- knjigi, kar jih premore človeštvo, ni tatili? Kaže nam pa še ostrejše zobe. Za- ko razumljivo razloženo in tako živo
konitosti, ki veljajo za naravo, smo za- utemeljeno, kot v blagovesti Sina Čločeli uvajati v svoje medsebojne odnose. vekovega.
Po: F. Cerarju
Človeka, ki se dviga nad naravo, samoDVANAJST DUHOVNIKOV?
Vse pogosteje slišim strah o vedno manjšem ostalo dvanajst. Vključno s škofi, profesorji teoštevilu duhovnikov. Ampak, a si predstavljate, da logije in prelati. Bi šlo? Pastoralno delovanje bi
bi v naši prelepi deželici kar na lepem ostali brez zahtevalo malo več načrtovanja, precej vožnje in
duhovnikov?! No, ne čisto brez … Recimo, da bi veliko mero potrpežljivosti. Tudi in predvsem s
jih ostalo dvanajst. Vključno s škofi, profesorji strani božjega ljudstva. A Evropa sploh ni velika
teologije in prelati. Kako bi bilo? Bi šlo? Zdi se – v primerjavi s svetom! Kaj če bi na vsem svetu
skoraj nemogoče ali pa vsaj precej hudo, ampak ostalo le dvanajst duhovnikov?! Vključno s škofi,
Slovenija je konec koncev majhna, velika toliko profesorji itd …Na vsakega od njih bi padlo
kot kakšno večje mesto. In dvanajst duhovnikov v ogromno podružnic, lepo število nedeljnikov, kaenem mestu že ne zveni več tako grozno, kajne?! ko bi bilo s pogrebi in krsti, pa raje ne pomislim.
Kaj pa če bi vsa Evropa ostala brez duhovni- Da bi zmogli postoriti vse, bi si verjetno (kljub
kov?! No, ne čisto brez … Recimo, da bi jih temu da so duhovniki) morali poiskati in

ustvariti sodelavce, prijatelje, pomagače, in to ob
vsej obilici dela.
Si lahko to predstavljate? Zdi se tako rekoč nemogoče, a pred dva tisoč leti se je tako začelo.
Brez negodovanja, brez jamranja, morda ne brez
strahu, a s Svetim Duhom in v Svetem Duhu! V
Božjem imenu!
Koliko imamo v naši župniji letos prvoobhajancev, pa birmancev … in bogoslovcev? Morda bi
se morali spustiti na realna tla in izhajati iz
vzorca prvih kristjanov, ko so po Jezusovem
vstajenju, kljub težkim okoliščinam ohranili,
Cerkev in poskrbeli za njeno rast.
Povzeto po: G. Čušin, Na tretji strani

Jezus, Dobri Pastir, prebudi v vseh župnijskih občestvih duhovnike, diakone, redovnice in
redovnike, apostolske laike in misijonarje za ves
svet, ki ga imaš rad in ga želiš zveličati.
Še posebej ti priporočamo naše župnijsko občestvo, ustvarjaj v nas duhovno ozračje prvih
kristjanov, da bomo postali molitveno občestvo,
ki bo z ljubeznijo sprejemalo Svetega Duha v
njegovih darovih.
Pomagaj vsem duhovnikom in redovnikom.
Vodi korake tistih, ki so se velikodušno odzvali
tvojemu klicu in se pripravljajo na posvečenje ali
na evangeljske zaobljube.
Ljubeče se ozri na številne mlade in jih povabi,
naj gredo za teboj. Daj jim razumeti, da se bodo
mogli samo v tebi povsem uresničiti.
Te velike srčne zadeve izročamo priprošnji
Marije, saj je ona mati in vzornica vseh duhovnih poklicev. Prosimo te, ohranjaj nam trdno vero, da nas bo Oče uslišal, ko ga prosimo za tisto,
kar si nam ti naročil prositi. Amen.
sv. Janez Pavel II.
ob 23. svetovnem molitvenem dnevu za duhovne poklice

Tviti papeža Frančiška
Koliko moralne in materialne
revščine srečujemo danes zaradi zanikanja Boga in
Postavljanja številnih malikov
na njegovo mesto.

23. april
VOJTEH (ADALBERT)
Po rodu je bil Čeh, rodil se je okoli leta
950 na gradu Libici pri Pardubicah. Starši so
mu po zaobljubi omogočili, da se je pripravil
na duhovniški poklic. Poslali so ga v šolo v
Devin (Magdeburg), kjer se je zanj očetovsko zavzel nadškof Adalbert (od njega je
Vojteh dobil tudi ime Adalbert). Prvi praški
škof Detmar ga je posvetil v duhovnika in
trudil se je, da bi bil dober in zgleden duhovnik. Po smrti škofa Detmarja leta 982 so
ga izvolili za njegovega naslednika. Vsi so
ga spoštovali in ljubili zaradi njegove izobrazbe, pobožnega življenja in plemenitega
značaja. Trudil se je, da bi Čehi postali kristjani tudi po življenju. Naletel je na velike
težave tudi zaradi rodovnih napetosti. Svoje
apostolsko delovanje je uspešno nadaljeval
na Poljskem. Spomladi 997 je šel kot misijonar med poganske Pruse, kjer je 23. aprila
svoje življenje kronal z mučeniško smrtjo.
Že leta 999 je bil uradno razglašen za svetnika. Svetega Vojteha zelo častijo Čehi in
Poljaki kot Adalberta Praškega; kot ‘apostola Prusije’ pa ga slavijo Nemci, ker je bil prvi
mučenec med poganskimi Prusi.

SMEH JE POL ZDRAVJA
Neki župnik je šel k zdravniku in mu potožil,
da na desno uho nič ne sliši. Zdravnik ga
skrbno pregleda in mu reče: »Gospod župnik, nič hudega ni, samo starostne težave.«
Župnik mu odvrne: »Ne bo držalo, gospod
doktor. Levo uho je enako staro kot desno,
pa nanj še kar dobro slišim.«
Sestra prednica v samostanski sprejemnici
bere časopisne osmrtnice. Mimo prideta
dve mlajši sestri in ena reče drugi: »Naša
prednica je spet na Facebooku!«
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/

