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JAZ SEM TRTA, VI MLADIKE

Na čem gradimo svoje življenje? Da rastlina lahko raste
in postane mogočno drevo, mora imeti globoke temelje,
močne korenine, ki dajejo trdnost in moč. Tudi hrano in
vlago drevo v glavnem črpa iz korenin. Podobno je z našim
življenjem: brez močnih temeljev, brez prave zakoreninjenosti, smo izgubljeni. Usidran si takrat, ko nekje poženeš
globoke korenine, ko si dejaven, popolnoma na razpolago
skupnosti, v kateri živiš. Jezus je to zelo lepo prikazal s
primero o trti in mladikah: »Jaz sem prava vinska trta in
moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi
»Jaz sem resnična vinska trta
sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi da rodi še več
in moj Oče je vinogradnik.
sadu … Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz
Vsako mladiko na meni,
v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar
ki ne rodi sadu, odstrani;
storiti!« Cerkve ima pravega voditelja v nebesih. On je kot
in vsako, ki rodi sad, očiščuje,
močna vinska trta, ki daje življenje vsemu človeštvu. Na tej
da rodi še več sadu.
trti smo namreč vsi, pripadniki različnih verstev in tudi tisti,
Vi ste že čisti zaradi besede,
ki ne verujejo. Seveda pa je treba upoštevati en pogoj: na
ki sem vam jo povedal.
tej trti moraš biti kot mladika aktiven, sicer se posušiš. Vse,
kar je suho poberejo in vržejo v ogenj.
Ostanite v meni in jaz v vas.
V idealnih razmerah je vse v najlepšem redu, življenje pa
Kakor mladika ne more sama
ni nikoli idealno. Vinogradnik dobro ve, da na letino vpliva
roditi sadu, če ne ostane na trti,
marsikaj. Spomladi se najbolj boji pozebe, ki lahko pridelek
tako tudi vi ne,
popolnoma uniči. Ko grozdje zori, je večkrat nevarnost
če ne ostanete v meni.
toče. Enako se dogaja v našem duhovnem življenju: ni
Jaz sem trta, vi mladike.
dovolj, da si lepa mladika na trti, kajti škodljivcev, ki prežijo
Kdor ostane v meni
nate je zelo veliko. Kako se dovolj dobro zavarujemo?
in
jaz
v
njem, ta rodi obilo sadu,
Jezus je glede tega dovolj jasen: »Če ostanete v meni in
kajti brez mene
moje besede ostanejo v vas, prosite, kar koli hočete, in se
ne morete storiti ničesar.«
vam bo zgodilo!« Močna vera, zaupanje in ljubezen do
Jezusa so najboljša garancija. Naš Bog je vsemogočen in
(Jn 15,1–5)
bo naredil, kar bo potrebno. Še več, On je ljubeznivi Oče,
ki mu ni vseeno, kaj se dogaja z njegovimi otroki, zato nas vedno vabi v svoje zavetje. Pri njem smo
na varnem.
Zakaj je danes čutiti zelo velik odpad od Boga? Ker je marsikdo prepričan, da ni mladika, ampak
trta. Vsi bi radi bili voditelji, a marsikateri povzpetnež ne pomisli, da mu manjkajo prave izkušnje, ki
jih po naravni poti ne more dobiti. Smo ustvarjena bitja in zato omejeni s svojo naravo. Kdor hoče
preseči svoje meje, se mora usidrati v tistem, ki je večji od njega, popoln in vsemogočen. Zato je
dobro, da smo zdrave, krepke mladike na trti, od katere prejemamo vse potrebno za svoje življenje.
župnik Branko Balažic, SDB

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

Ponedeljek

30.4. Palčje

Sv. Pij V., papež

Torek

19h +Rafael, Marijan in Joža Kovač ter vse +e Kovač in
Česnik, Palčje 58, obletna

1.5. Zagorje 18h Začetek šmarnične pobožnosti
Trnje
19h +Justa Margon, Trnje 62, obletna – Zač. šmarnic
2.5. Sv.Trojica 12h V čast Sveti Trojici za romarje (g.dekan Jožef Koren)

Sv. Jožef Delavec

Sreda

Sv. Atanazij, c. učitelj

Četrtek

3.5. Juršče

Sv.Filip in Jakob ml.ap

1. Petek

Zagorje 18h Šmarnice
19h V zahvalo, Parje 23/a - Šmarnice
Parje
17,30 V dober namen

Zagorje 19h Šmarnice in Molitvena ura za duhovne poklice

4.5. Trnje

18h+Angela in Franc Ženko,Trnje 39, obletna - Šmarnice

Sv. Florijan, mučenec

Zagorje 19,30 +Milan, Franc in +i starši Žele, Dr.26,obl.-Šmar.
1. Sobota
5.5.
18,30 Spoved
Zagorje
Sv.Gotard, menih, škof
19h +i Fatur, Drskovče 1,obl., dar. Slavina – Šmarnice
8,30 Češčenje SRT
6. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
9h Za vse župljane obeh župnij, - Šmarnice
NEDELJA
6.5. Zagorje 10,30 V čast sv. Florijanu za gasilce, dar. MŽ Karitas
Palčje 12h +Anton Rebec in +i starši Kovač, Palčje 22, obl.
Sv. Dominik Savio

Zagorje 15h Šmarnice, lit. Matere Božje in blagoslov
- ŠMARNICE so priljubljena ljudska pobožnost v mesecu maju. Zbirajo nas k
češčenju naše nebeške matere Marije. "Za Bogom najrajši Marijo častim«, poje
znana slovenska nabožna pesem. Tudi letos nas Marija vabi, da se v mesecu
maju na poseben način družimo z njo v molitvi in prepevanju njenih pesmi. Zato
vabim k tej pobožnosti vse od mladih do najstarejših obeh spolov, ki imate radi
Božjo in našo nebeško mater Marijo. Šmarnice bodo ob 19h: na Jurščah, v Palčju, v Parjah, v Drskovčah in v Zagorju; ob 19,30 v Trnju in ob 20h v Kleniku. Po
dogovoru se lahko urnik spremeni. Kjer bo sv.maša, bodo takrat tudi šmarnice.
- PRAZNIK SV.JOŽEFA DELAVCA je v torek, 1.maja. Sv.maša bo samo v Trnju
ob 19h, drugod pa je šmarnična pobožnost, v Zagorju že ob 18h. Lepo vabljeni,
da počastimo Jezusovega krušnega očeta sv.Jožefa, ki je zavetnik delavcev, in
se mu priporočimo.
- POMLADANSKI SHOD NA SVETI TROJICI bo v sredo, 2. maja ob 12h. Somaševanje bo vodil g. dekan mag. Jožef Koren iz Postojne. Lepo vabljeni na Sv.
Trojico, da ji priporočimo tudi našo domovino.
- PRVI PETEK in SOBOTA V MESECU sta v tem tednu. Lepo vabljeni k zadoščevanju obema Srcema s prejemom sv. spovedi in obhajila. Maše glej zgoraj!
- OBHAJILO BOLNIKOV IN OSTARELIH na domu bo v petek dopoldne. Če še
kdo želi, da ga pridem obhajat, naj sporoči!
VEROUK bo ta teden samo v petek, 4. maja!

SV. FLORIJAN, zavetnik gasilcev in priprošnjik zoper ogenj in povodnji goduje v
petek, 4.5. Lepo vabljeni že ta dan k sv.maši. V nedeljo pa bomo skupaj z gasilci
praznovali njihovega nebeškega zavetnika in darovali sv.mašo zanje.

PRETAKANJE SOKOV
Vsi ljudje smo mladike, ki rastemo na trti
– Kristusu. Stopnje te rasti pa so različne.
Prva stopnja nam je bila podarjena s
stvarjenjem. Bivamo, ker nas je hotela »izgovoriti« Beseda, ki je po njej vse nastalo.
Ta Beseda je bila tudi življenje, zato živimo.
Na višjo stopnjo smo dvignjeni po učlovečenju. »Zaradi nas ljudi in zaradi našega
zveličanja je prišel iz nebes in postal človek,« izpovedujemo v obrazcu vere. Omogočeno nam je bilo življenje milosti.
Kar je bilo pri učlovečenju omogočeno, je
bilo pri krstu uresničeno. Povezani smo bili
s Kristusom, po njem z Očetom in Duhom;
kot mladiko nas je vcepil na Božjo trto. Sok
nadnaravnega življenja je iz trte – Kristusa –
začel pretakati v nas in nas naredil deležne
Božje narave Kristusa, ki je postal deležen
naše človeške narave.
Na najvišjo stopnjo se povzpnemo, kadar
vse, kar nam je bilo po krstu podeljeno brez

naše vednosti, sprejmemo zavestno, hote
in premišljeno. Tedaj postane naša vera
osebna, poraja se iz prepričanja, hrani se iz
osebnega pogovora. Sok, ki se je poprej iz
trte – Kristusa – prelival v mladiko – mene –
podzavestno in samodejno, se je sedaj
pretaka vame ljubezensko in prijateljsko.
Kdor se tega zaveda, je poklican, da
postane rodovitna trta. Naš čas pričakuje od
svojih sinov in hčera, da si natočimo čistega
vina.
Mati številne družine je pripovedovala:
»Dogajalo se je, da je kateri od otrok postajal vse bolj težek in nemogoč. Čutila sem,
kaj mi je storiti: izkazovati mu moram več
pozornosti, posvečati več ljubezni in zanj
več moliti. Ko sem to storila, se je otrok
umiril. Vse je bilo spet dobro.«
Naš čas je v marsičem podoben nemogočemu otroku. Kdor med nami je veren,
ve, kaj mu je storiti.
Po: F. Cerarju

Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu,
kajti brez mene ne morete storiti ničesar.
Janezov evangelij 15,5

Gospod Jezus, se ti ne zdi, da nekoliko pretiravaš?
Ali nisi morda tudi – če smem tako
reči – malce domišljav?
To, da brez tebe ne moremo storiti kaj
dosti, že mogoče, to razumem.
Ampak da ne moremo storiti ničesar ...
Brez tebe lahko postanemo veliki in
krepki, lahko hodimo v šolo, se ukvarjamo s športom, se zabavamo, si poiščemo službo, poklicno napredujemo,
postanemo bogati, si ustvarimo družino,
kupimo avto, si postavimo hišo s tremi
televizorji, videorekorderjem, glasbe-

nim stolpom in računalnikom.
Brez tebe lahko imamo prijatelje, potujemo po svetu, gremo na počitnice na
tropske otoke. Brez tebe lahko uživamo
v zasluženem pokoju
Oprosti, Gospod Jezus, ampak če dobro
premislim, se mi zdi, da brez tebe pravzaprav lahko delamo vse.
Brez mene lahko delate »vse«,
toda takšen vse, ki mine,
ki ga je samo listje,
brez sadov za večno življenje.
»Vse«, ki je nič.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

NEDELJSKA ZAVEST
Bodimo si iskreni: po tolikih slabih
zgledih, ki jih imamo okrog sebe, tudi
mi verniki zgubljamo nedeljsko zavest.
Smo v resnici prepričani, da je nedelja
Gospodov dan, dan Gospodovih dni?
Koliko še spada nedelja k tradicionalni
kulturi našega ljudstva ob tolikih odsotnostih pri nedeljski maši in s takim
načinom življenja, ki tvega vzeti nedelji
krščanski pomen?
Po enem tednu težkega in odgovornega dela, ki nas večkrat spravlja v
hud stres, spremenimo dan v počitek.
Sedmi dan počitka človeku niso dali
sindikalisti ali država, dala ga je religija, in to že od judovstva dalje, ko je
bila sobota praznični dan.
Sedaj imamo nedeljo. Ta dan, ki je
last Gospoda, postane dvolastniški
dan: Gospodov in naš dan. Ko se preoblečemo, utrdimo človekovo in, kjer
je, družinsko zavest, se posvečamo
solidarnosti, pa tudi razvedrilu, da laže
stopimo v … ponedeljek, ko ponovno
primemo za delo.
Prvina dneva pa velja Njemu. Skupaj
z ostalimi člani skupnosti mu javno
izkazujemo vero; sprejmemo njegovo
besedo in se z njim hranimo.
Prvi kristjani so se ločili od judovske
kulture in so določili nedeljo za
Gospodov dan. Danes se moramo mi
ločiti od modernega poganstva in vrniti nedelji njen prvotni pomen. Te nedeljske zavesti smo potrebni!
Po: Katoliški glas, junij 1994

Tviti papeža Frančiška
Molimo za takšno srce, ki bo
sprejelo begunce. Bog nas bo
sodil po tgem, kako smo ravnali z najbolj pomoči potrebnimi.

2. maj
SV. ATANAZIJ

Atanazij je bil diakon in v tej službi je leta
325 tudi spremljal aleksandrijskega patriarha na prvi ekumenski koncil v Nicejo. Na
tem koncilu je bil obsojen Arijev nauk in
razglašena resnica, da je Sin enega bistva z
Očetom. Ko je leta 328 sam postal patriarh
v Aleksandriji, je vse svoje moči zastavil v
boju proti arijanizmu. Zaradi svojega neomajnega stališča je bil petkrat obsojen na
izgnanstvo. Ko se je leta 366 končno vrnil v
domovino, je svoja zadnja leta namenil
pridiganju in pisanju razprav. Umrl je leta
373. Ni znano, kdaj so njegove posmrtne
ostanke prenesli v cerkev Svete Modrosti v
Konstantinopel, zagotovo pa vemo, da so
bili leta 1454 preneseni v Benetke.

SMEH JE POL ZDRAVJA
Župnik je babici zamenjal olje:
Stara mama je bila zelo bolna in se je
poslavljala s tega sveta. Domači so
poklicali župnika, da bi ji podelil zakrament svetega maziljenja in ji dal sveto
popotnico. Mali vnuk Petrček je skupaj z
domačimi z molitvijo spremljal obred,
kasneje pa svojim radovednim vrstnikom v bloku razlagal, da je župnik stari
mami prišel zamenjat olje.
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