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VI STE ŽIVI KAMNI,
ZATO SE VGRAJUJTE V DUHOVNO STAVBO
Kako si sodobnik zamišlja svojo življenjsko pot in kakšne cilje bi radi dosegli? Večina živi od danes do jutri in nimajo pred
seboj jasnih ciljev, kaj bi radi dosegli. Majhen odstotek prebivalstva pa res gleda na svoje življenje kot na projekt, ki ga je
treba stalno dopolnjevati v skladu z novimi pričakovanji in zahtevami časa. V prednosti so vedno tisti, ki se znajo hitro prilagajati smeri vetra. To je sicer dobro, ker si vedno na sceni in
si ne dovoliš, da bi kakšna stvar ovirala tvoje dobro počutje.
Jezus mu reče:
Toda, ali s takšnim načinom življenja ne pohodiš svojih načr»Jaz sem pot
tov in ciljev, ki si si jih postavil. Kdor si je naredil jasen načrt,
in resnica in življenje.
ne pristaja na kompromise in skuša biti dosleden, sicer bo veNihče ne pride k Očetu
dno bolj avtomat brez duše.
drugače kot po meni.
Kako je videl svoje življenje apostol Peter, ribič iz Galileje, ki
Če ste spoznali mene,
mu je Jezus popolnoma spremenil njegove načrte? Iz načina
obnašanja v času Jezusovega sodnega procesa, ko pred
boste poznali
žensko ni upal priznati, da je njegov učenec, lahko sklepamo,
tudi mojega Očeta.
da se je obračal po vetru in skušal iz dane situacije potegniti
Zdaj ga poznate
zase najboljši del. Tudi iz Rima je zaradi preganjanj skušal
in videli ste ga.«
zbežati. Po starem prepričanju je na svojem begu srečal Je(Jn 14,6–7)
zusa in ga je vprašal: "Kam greš, Gospod!" Dobil je odgovor:
"V Rim, da še enkrat umrem!" To naj bi ga streznilo in zato se ne smemo čuditi, da v obeh
pismih srečamo drugačnega Petra, ki je trden kot skala. Ta "novi" Peter je zapisal: "H Gospodu
stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen."
Apostol Peter nam postavlja v ospredje zanesljivi temelj, Boga, našega odrešenika, na katerem lahko trdno zastavimo svoj življenjski načrt. Od Boga prihajamo in k njemu se vračamo. To
je osnova slehernega življenja. Ko to sprejmemo je naše življenje v skladu z Božjim načrtom in
sta naša ter Božja volja poenoteni. Nismo plod neke domišljije, temveč del Stvarnikovega načrta. V ozadju je zaupanje, da smo sposobni poslanstvo, ki smo ga prejeli tudi izvršiti. Kje je garancija, da pravkar povedane stvari niso le plod domišljije. Apostol Peter nam odgovarja: "Saj
ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo!" Ker smo ustvarjeni po Božji podobi,
nismo avtomati, ki upravljajo samo tiste funkcije, za katere so programirani. Mi smo živi kamni
mogočne stavbe Božjega kraljestva, zato se moramo temu primerno obnašati. Če kakšen kamen v tej stavbi manjka, če ne sodelujem z Bogom, ali sem postal celo njegov nasprotnik,
stavba izgublja svojo trdnost. Ali si smem to privoščiti? Zato je treba resno vzeti Petrov nasvet:
"H Gospodu stopite, k živemu kamnu!"
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
5. VELIKONOČNA Zagorje 9h Za vse župljane obeh župnij
NEDELJA
Trnje
10h Šmarnice
10,30 +Ciril Bergoč, Trnje 64, osmina
14.5. Trnje
Sv.Bonifacij, mučenec

Ponedeljek

15.5.

Sv. Izidor, kmet

Torek

16.5.

Sv. Janez Nepomuk

Sreda

Zagorje 15h Šmarnice
Trnje

16h Krst: Tjaž Vodopivec

Palčje

18,30 +Anton Rebec, Palčje 22, osmina – Šmarnice

Klenik

18,30 +Frančiška Smrdelj, Klenik 44, obletna

17.5. Zagorje

7h +Franc Zadel, Zagorje 59, obletna
+Marija in +i starši Štavar, Zagorje 85
Četrtek
18.5. Brdo
19h +Alojz in Marija Šabec, Brdo 7, dar. G.Bitnja
Sv. Janez I., pp., muč. Zagorje 19,30 Šmarnice in molitvena ura za duhovne poklice
Petek
19.5. Zagorje 19,30 +Anica Česnik, Zagorje 8, obletna
Sv. Krispin, redovnik
+i Kristan, Zagorje 31, obletna - Šmarnice
Sobota
20.5.
19h Spoved
Sv. Bernardin Sienski Zagorje 19,30 +Marija Čič, Senožeče, 1. obletnica – Šmarnice
Sv. Jošt, pupščavnik

6. VELIKONOČNA Trnje
Trnje
NEDELJA
21.5.

8,30 Češčenje SRT
9h +Marija Rebec, Trnje 73, obletna
+Mima in Stane Vodopivec, Trnje 39 - Šmarnice

Sv.Krištof Magellanes Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
in drugi mehiški muč. Juršče 12h +Štefanija in Alojz Šajn, Juršče 71, obletna

Zagorje 15h Šmarnice
- SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA je danes ob 10,30 v Trnju. Zato je red
sv. maš danes spremenjen: v Zagorju ob 9h in v Trnju ob 10,30.
- VEROUK: ta teden za skupine, ki jih ima gospa Marta v Trnju, odpade; za vse
ostale skupine je reden.
- SEJA ŽPS Zagorje bo v četrtek, 18.5. ob 21h v župnišču;
- SEJA ŽPS Trnje pa v petek, 19.5. ob 20,30 v mežnariji. Vsi člani lepo vabljeni!
- Smo skoraj na polovici ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI. Vztrajajmo v češčenju naše nebeške Matere in se ji priporočajmo! Kjer je maša, so takrat tudi šmarnice.
Lepo vabljeni, da se jih še naprej redno udeležujemo!
- OKLICI v Trnju: Smrdelj Peter in Koren Saša so danes na oglasni deski.
- FATIMA, 13. maja 2017: Papež Frančišek je ob 100. obletnici začetka prikazovanj v Fatimi dva izmed vidcev, Frančiška in Jacinto uvrstil med svetnike. Na ta
milostni kraj je prišel, ker mu je tako narekovalo srce, da bi se poklonil Fatimski
Mariji, ji izročil vse človeštvo in jo prosil za mir v svetu. V pridigi je spregovoril o
Marijinem plašču svetlobe, s katerim nas Nebeška Mati pokriva kjerkoli na svetu
se zatečemo pod njeno zaščito.
- FRANČIŠEK IN JACINTA MARTO: svetnika - nemučenca v zgodovini CerJacinta in Frančišek Marto sta z včeraj- kve. Frančišek je umrl leta 1919 pri 10šnjo kanonizacijo postala najmlajša ih letih starosti, Jacinta pa leto pozneje

v starosti devetih let. Njuni posmrtni
ostanki so v fatimski baziliki. Že ob beatifikaciji so posebej poudarili, da nista
vredna časti oltarja zato, ker sta bila deležna posebnih prikazovanj, ampak zato, ker sta po njihovih navodilih živela.
Godujeta 20. februarja, na Jacintin
smrtni dan.
Frančišek Marto se je rodil 11. junija 1908,
Jacinta pa slabi dve leti pozneje, 10. marca
1910. Skupaj s sestrično Lucijo dos Santos so
pogosto pasli ovce v globeli Iria v bližini Fatime.
13. maja 1917 se jim je prikazala Gospa, ki so jo
prepoznali kot Marijo. Razodela jim je tri skrivnosti, ki so pozneje dobile ime Fatimske skrivnosti. Prikazovanja so se vsakega 13. nadaljevala vse do 13. oktobra, ko je prišlo do sončnega čudeža, ki je trajal 10 minut. Sonce se je vrtelo okoli svoje osi, kar je videlo 70.000 ljudi: vernih, radovednih, dvomljivcev, brezvercev in
časnikarjev.
Lucija, ki je umrla leta 2005 v 98. letu starosti, je
v svojih spominih zapisala, da je bila Jacinta deklica kot vse druge. Po srečanju z Marijo pa

so se njeno življenje in navade spremenile:
veliko je molila in si nalagala še prostovoljne odpovedi in žrtve za papeža in za spreobrnjenje
grešnikov. Decembra 1918 sta Jacinta in Frančišek zbolela za špansko gripo. Frančišek je nato zaradi pljučnice umrl že 4. aprila 1919, na
svojem domu. Tik pred smrtjo je šel tudi k prvemu in njegovemu zadnjemu obhajilu. Rad se je
umaknil v molitev, da bi ’potolažiti Gospoda’ za
grehe sveta, kot je sam dejal. Bil je kontemplativne narave. Tudi Jacinta je pozneje zbolela še
za pljučnico. Poskušali so jo zdraviti v dveh bolnišnicah, med drugim tudi v Lizboni, kjer je umrla 20. februarja 1920. V času bolezni in neznosnega trpljenja, ki ga je junaško prenašala, je
imela še nekaj videnj Marije.
Mnogi se sprašujejo, zakaj imata na uradnih
portretih zagrenjena obraza. Preučevalec čudežev Michael O’Neill je za ameriški spletni portal
Crux dejal, da je razlog za tak izbor portretov
preprost. Ne obstaja nobena slika, na katerih bi
bila nasmejana. »Marija je pastirčkom pokazala
pekel. Predstavljam si, da nihče, ki je videl pekel, ne bi bil videti navdušen,« je dejal O’Neill.

JEZUS – OČE – UČENCI
V odlomku iz Janezovega evangelija, Kdor je videl Sina, se pravi Jezusa, je
ki nam ga prinaša današnja nedelja, videl tudi Očeta. Jezus dela to, kar dela
Jezus odhaja v smrt, ki se ji nič ne more Oče, govori, kar pravi Oče. To, kar Jeizogniti – Jezus ravno tako ne. Toda če zus pravi, je da, je eno z Bogom.
je smrt za nas konec, jo on preustvarja
Zaveda se, da tega ni lahko sprejeti
v nov začetek, v prostorje večnega pri- niti verjeti, zato pravi: če ne doumete
jateljstva in intimnosti z Očetom.
ali ne verjamete v to skrivnost, verujte
Toda Jezusovi učenci ne razumejo, o zaradi del samih. Jezusova dela za časa
čem govori njihov učitelj. Eden izmed njegovega življenja med nami so bila
njih, Tomaž, želi poznati pot, na katero znamenja njegove enotnosti z Bogom.
se Jezus odpravlja. V upanju, da bo Karkoli je delal, govoril in učil, je jeTomaž razumel in hkrati z njim mi vsi mal od Boga. Ker pa je Jezus eno z Boskupaj, razloži, da je on sam Pot, Re- gom, bodo ljudje v njegovem imenu posnica in Življenje. Slediti Jezusu pomeni čeli še večje stvari. Jezus ni navezan na
najti pravo pot, ki vodi v življenje, ki ga svoja dejanja, ne na svoj nauk, vse, kar
zaznamuje resnica. To je področje Bo- si želi, je enotnost med njegovim očega Očeta, k njemu se namreč Jezus vra- tom in njegovimi učenci.
ča, in kdor mu bo sledil, ga bo tudi
Tokratni odlomek nam nekako pripospoznal.
veduje o večni povezanosti z Bogom, o
Filip, še eden od učencev, želi takoj večnosti, ki jo je za nas pripravil Jezus.
videti Boga Očeta. Jezus pa mu odgo- Kako si predstavljaš to večnost? Mar
vori, da ga je že videl in da ga že pozna. niso stvari, kot je lepota, glasba,

sreča, igra, radovednost, jabolčna pita
in čaj z mlekom, dober vic in jok, ki ga
prinaša združenje z ljubljeno osebo, ekstaza telesne intimnosti in čarobnost
otroškega smeha že del življenja v Bogu?
Zakaj bi si ga ne želeli v večnosti skupaj
z Jezusom?

15. maj
ZOFIJA

radio.ognjisce.si (maj 2011)

Jezus: SKRIVNOST
Jezus, berem tvoje besede:
»Jaz sem pot, resnica in življenje.«
To me očara. Ti si pot.
Če te res poskušam, najdem pot
v življenje.
V tem svetu tisočerih ponudb ne
ostajam brez smerokaza.
Ti si resnica.
Če se potopim v tvoje besede, naenkrat
spregledam.
Jasno vidim dno. In čeprav je na zunaj
še vse nejasno, že slutim:
v globini se mi razkrije resnica.
Ti si življenje, Jezus.
Toda včasih si mi nekako tuj.
Ne razumem te.
Kot da se mi skrivaš za steno.
Toda če tvoje besede vzamem resno,
sem ti vedno bliže: če sem na poti
do tebe,
oživim na zunaj iz svoje notranjosti.
Ko se v meni nekaj prebudi, te končno
spoznam.
In ko sem poln/a življenja, te izkusim:
v moji živosti se mi razkrije skrivnost.
Nisi več daleč od mene.
Na vsaki poti, v vsaki resnici, ki jo
razkrijem,
v življenju, ki ga čutim,
povsod se me dotakneš,
vedno si ob meni.
Anselm Grün, Dotakni se me

SMEH JE POL ZDRAVJA
HITROST – Mojster se jezi na novega
delavca: »Delate počasi, premikate se
počasi – ali je sploh, kaj, kar vam gre
hitro?« – »Ja, hitro se utrudim!«

Kakor pove njeno ime, je postala poosebljenje pojma modrosti. Češčenje Božje Modrosti sega v prve čase krščanstva. Sveti
Modrosti je posvečena znamenita cerkev
Hagia Sofia v Carigradu, ki je zdaj spremenjena v mošejo oziroma muzej.
Zgodba o trpljenju vdove in mučenke iz
zgodnje krščanske dobe, s katero istovetijo
sveto Zofijo, je legendarna. Po tej zgodbi je
bila Zofija odlična kristjanka iz Milana, ki se
je po moževi smrti s tremi hčerami preselila
v Rim, kjer so vse tri umrle kot mučenke za
krščansko vero. Po krajevnem izročilu se je
to zgodilo pod vlado cesarja Decija okoli leta 250. Njena želja, da bi trpela in umrla za
Kristusa, se je izpolnila. Mati in vse njene tri
hčere so bile obtožene, da so kristjanke in
po hudem mučenju so jih usmrtili. Svetnico
upodabljajo kot mater s tremi otroki, z
mučeniško palmo in s knjigo v rokah.

Tviti papeža Frančiška
Škofje so pastirji
Božjega ljudstva.
Zaupno in pogumno
jim sledite.
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