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Smo zares svobodni!
Papež Frančišek je sredi aprila med homilijo v Domu sv. Marte govoril o svobodi.
To je svoboda otrok, ki nam jo je povrnil Jezus s svojim odrešenjskim delom.
Prvi primer svobodne osebe je opisan v
odlomku iz Apostolskih del. Farizej Gamaliel, učitelj postave, prepriča zbor, naj osvobodi Petra in Janeza, ki sta bila v ječi zaradi
ozdravitve nekega hromega človeka. Gamaliel je svoboden mož, razmišlja s trezno glavo, zbor prepriča, da bo čas pokazal
svoje: »Svoboden človek nima strahu pred časom: pusti delovati Bogu. Svoboden človek je potrpežljiv. In ta je bil jud, ni bil kristjan, ni poznal Odrešenika
Jezusa, a bil je svoboden človek. Misli s svojo glavo, o tem govori drugim in ti to
sprejmejo. Svoboda ni nepotrpežljiva.«
Drugi primer svobode sta Peter in Janez, ki sta ozdravila hromega človeka in
bila zato privedena pred zbor. Ta ju je na koncu osvobodil, še prej pa ju je dal
pretepsti, čeprav sta bila nedolžna. Bila sta kaznovana po krivici, a izpred velikega zbora sta odšla vesela, da sta bila vredna trpeti zasramovanje za Jezusovo ime. »To je veselje zaradi posnemanja Jezusa,« je pripomnil sveti oče. »To je
svoboda zaljubljenca v Jezusa Kristusa; zapečatena s Svetim Duhom, z vero v
Jezusa Kristusa: “Ti si storil to zame, jaz delam to zate.” Tudi danes je veliko
kristjanov, ki so v zaporih, ki so mučeni, ki imajo to svobodo – da izpovedujejo
Jezusa Kristusa.«
Tretji zgled svobode je sam Jezus, ki naredi čudež pomnožitve kruha. Na
koncu so bili ljudje navdušeni in Jezus je razumel, da so prišli, da bi ga postavili

za kralja. In se je ponovno umaknil na goro. Ni se pustil ujeti v ta triumfalizem.
Bil je svoboden. In njegova svoboda je bila v tem, da je sledil Očetovi volji. Zato
je končal na križu. In to je po papeževih besedah največja svoboda – Jezus, ki
je sledil Očetovi volji, da bi ozdravil naše sinovstvo.
»Danes pomislimo na svojo svobodo, na našo svobodo. Trije primeri:
Gamaliel, Peter in Janez in sam Jezus,« je papež Frančišek povzel ob koncu
homilije. »In moja svoboda, je krščanska? Sem svoboden? Ali pa sem suženj
svojih strasti, ambicij, mnogih stvari, bogastva, mode? Zdi se kot šala, a koliko
ljudi je sužnjev mode! Pomislimo na našo svobodo v tem svetu, ki je nekoliko
shizoiden, shizofren. Vpije: “Svoboda, svoboda, svoboda!”, a je vedno bolj
suženj. Razmislimo o tej svobodi, ki nam jo Bog daje v Jezusu.«

Šmarnice s Friderikom Baragom
Letošnje šmarnično branje govori o življenju
in delu Friderika Baraga. Mineva 150 let od njegove smrti in prav je, da v tem jubilejnem letu
namenimo posebno pozornost temu velikemu
misijonarju in našemu svetniškemu kandidatu,
ki je deloval med severnoameriškimi Indijanci.
Reševal je njihove duše in se boril za obstoj indijanslega naroda in jezika. Zanje je bil pripravljen vse pretrpeti in se popolnoma odpovedati
sebi. Z veliko gorečnostjo je sledil Božji volji in bil
do konca zvest svojemu poslanstvu.
Premišljevanje njegovega življenja, ki ga je
napisala Urška Smerkolj, nas želi spodbuditi, da
bi tudi mi v sebi premagovali sebičnost in samozadostnost ter odpirali prostor Bogu in bližnjemu.
Škof Friderik Baraga je res svetnik. Po triindvajsetih letih misijonskega delovanja med Indijanci ob Michiganskem jezeru v Združenih državah Amerike ga je Bog postavil na mesto škofa v Sault Ste. Marie. A to vzvišeno
mesto je bilo zanj Kalvarija s križem.
Kot škof je sprejel nase veliko breme odgovornosti. O tem je v svojem poročilu takole zapisal: »Tudi kdor ni tukaj, si lahko misli, da je ureditev škofije v tako oddaljeni, tako razširjeni in v cerkvenih stvareh tako zanemarjeni deželi povezana z neverjetnimi težavami in neprijetnostmi, in da torej prvi škof, ki mu je
naložena ureditev, sme tožiti, kako so mu na njegova slabotna ramena naložili
breme, ki bi bilo tudi za ramena angelov strašno. V taki deželi je treba vse šele
pripraviti: cerkev, stanovanje za duhovnike in učitelje, šole in hiše za brate in
sestre raznih redov ...« Tudi kot škof si je Friderik Baraga še vedno privezal
krplje, kadar koli je slišal, da kdo potrebuje bolniško maziljenje. In hodil dneve
dolgo po snegu, da je nekajkrat skoraj umrl ...

Zgodbi za dušo: DRUŽINA – ZEBLJI
Zaletela sem se v tujca, ki je šel mimo mene. »Oh, oprostite mi, prosim!«
sem se opravičila. On pa je rekel: »Prosim, vi meni oprostite, nisem vas videl.«
Bila sva zelo vljudna, ta tujec in jaz. Poslovila sva se in odšla vsak svojo pot.
Doma pa se dogaja drugačna zgodba ... Kasneje, ko sem kuhala večerjo, je
moj sine stal čisto tiho za mojim hrbtom. Skoraj bi se bila zaletela vanj, ko sem
se obrnila. »Umakni se s poti!« sem vzkliknila. Šel je in njegovo malo srčece je
bilo zlomljeno. Nisem se zavedala, kako ostro sem govorila.
Ko sem budna ležala v postelji, mi je spregovoril tihi Božji glas: »Medtem, ko
si s tujcem vljudna, svojo družino mimogrede prizadeneš! Pojdi in poglej v
kuhinjo, ob vratih na tleh boš našla rože. Tvoj sin ti jih je prinesel. Sam jih je
nabral: rožnate, rumene in modre. Stal je čisto tiho za tvojim hrbtom, da ne bi
pokvaril presenečenja. Nisi videla solz v njegovih očeh?« Počutila sem se čisto
majhno in solze so mi začele teči po licih. Tiho sem šla do njegove postelje in
pokleknila. »Prebudi se, mali moj, prebudi se!« sem rekla. »Si ti nabral te rože
zame?« Nasmehnil se je: »Našel sem jih zunaj, pod drevesom. Nabral sem jih,
ker so lepe kot ti. Vedel sem, da ti bodo všeč, posebno modre.« Rekla sem:
»Sine, kako mi je žal, da sem se danes tako vedla do tebe; ni mi bilo treba
vpiti.« Rekel je: »O, mama, vse je v redu. Vseeno te imam rad.« Odgovorila sem:
»Sine, tudi jaz imam tebe rada in rada imam rože, posebno modre.«
Majhen fant, ki se je večkrat slabo obnašal, se je nekega
dne močno razburil. Njegov oče, ki je bil pameten človek,
mu je dal vrečko, polno žebljev, ter mu dejal, da naj vedno,
ko bo razburjen in se ne bo mogel obvladati, zabije en
žebelj v ograjo.
Prvi dan je fant zabil v ograjo kar 37 žebljev. V naslednjih nekaj mesecih se je naučil obvladovati in število zabitih žebljev v ograjo se
je počasi začelo zmanjševati. Fant je kmalu odkril, da je lažje krotititi svoje
obnašanje kot zabijati žeblje v ograjo. In končno je prišel dan, ko se ni nič
razburil, in tako tudi ni zabil nobenega žeblja v ograjo.
Takoj je to povedal očetu in ta mu je rekel, da naj vsak dan, ko se ne bo
razburil, potegne en žebelj iz ograje. Dnevi so minevali in prišel je dan, ko je
fant povedal svojemu očetu, da ni več žebljev v ograji. Oče je prijel sina za roko
in ga peljal do ograje. Tam mu je rekel: »Sin moj, dobro si opravil svoje delo,
toda poglej vse te luknje v ograji. Ograja ne bo nikoli več ista. Ko nekomu rečeš
nekatere stvari v besu, te besede pustijo brazgotine, ki so kot te luknje v ograji.
Človeka lahko zabodeš z nožem in kasneje nož tudi izvlečeš iz njega. Potem mu
sicer lahko neštetokrat poveš, da ti je žal, vendar rana ostane za vedno.
Besedne rane ravno tako bolijo kot telesne. Pravi prijatelji so tako redki, kot so
redki dragulji. Prijatelji te pripravijo do nasmeha, prijatelji te poslušajo, prijatelji
te opogumljajo, ko ti gre slabo, imajo zate lepe in spodbudne besede in njihovo
srce je tebi vedno odprto.«

Koledar za maj 2018
1. 5. torek, praznik Jožefa Delavca, začetek šmarnične pobožnosti:
ob 18.00 sveta maša, med njo šmarnično branje o škofu Baragu, po
maši litanije Matere Božje;
4. 5. prvi petek, dan, ko imate priložnost za spoved in obhajilo;
obhajamo bolnike po domovih;
7. 5. trije prošnji dnevi pred vnebohodom;
9. 5. sreda, dan Evrope, pri maši bomo molili za duhovno prenovo Evrope;
ob 19.00 seja župnijskega sveta;
10. 5., četrtek, slovesni praznik Gospodov vnebohod, sveti maši ob 10.00 in
18.00;
11. 5. petek, začetek binkoštne devetdnevnice;
12. 5. sobota, ob 14.00 poročno slavje;
13. 5. nedelja, ob treh popoldne (15.00) se bomo zbrali pri šmarnicah v cerkvi
na Rožniku; izpred naše cerkve bomo šli tja peš ob tri četrt na dve;
14. 5. ponedeljek, ob 19.30 bosta imela koncert v naši cerkvi dva zbora iz
Kentuckyja v ZDA: Koncertni zbor Berea kolidža in Koncertni pevci;
16. 5. sreda, ob 19.30 osmi koncert Sakralnega abonmaja: Vokalna skupina
Mezzo iz Novega mesta bo pod vodstvom dirigentke Barbare Lotrič
izvedla skladbo Gloria skladatelja Antonia Vivaldija;
17. 5. četrtek, ob 20.00 v Antonovem domu na Viču dobrodelni koncert za
Madagaskar;
18. 5. petek, ob 20.00 v Zavodu sv. Stanislava Ljubljana skupaj, srečanje
mladih iz vse Ljubljane;
19. 5. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana;
31. 5., četrtek, slovesni praznik sv. Rešnje telo in kri, sveti maši ob 10.00 in
18.00, po večerni maši češčenje, procesija po cerkvi.

Šmarnice na Rožniku

Šmarnice bomo imeli vsak dan v cerkvi, lahko pa kupite knjigo
sami in imate šmarnično branje vsak večer po družinah. Tudi letos pa vabimo družine in vse druge, da se nam pridružite pri
šmarnicah na Rožniku, in sicer v nedeljo, 13. maja, ob 15.00.
Peš se bomo tja odpravil izpred naše cerkve ob 13.45.
Svete maše: delavnik 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00.
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00.
Župnijska karitas: torek 16.30–17.30, pogovor o težavah: ponedeljek 10.30.
NAŠE OBČESTVO – izdaja župnija Ljubljana - Sv. Trojica, Slovenska cesta 21,
1000 Ljubljana. Odgovarja Dragan Adam, župnik; e-pošta: dragan.adam@rkc.si;
zupnija.lj-sv.trojica@rkc.si; spletna stran: http://zupnija-lj-sv-trojica.rkc.si/.
TRR: Nova KBM 0430 2000 3307 296, župnijski telefon: 01/252 48 64.

