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MESIJA BO TRPEL IN TRETJI DAN VSTAL OD MRTVIH!

»Kar ti je usojeno, se bo zgodilo!« trdi večina, ko se pogovarjamo o
življenju. Mislim, da se s tem lahko strinja vsak kristjan: Vse je v skladu
z Božjim načrtom. Bog nas je ustvaril, on je za nas predvidel poslanstvo
in čas, kdaj se mora to poslanstvo uresničiti. Ko je naloga opravljena, se je
treba umakniti. Tako je bilo z Janezom Krstnikom in z vsemi preroki. Enako
se je zgodilo z Jezusom. Učenci tega niso razumeli, zato jim je moral po svojem vstajenju
vse podrobneje razložiti: »Mora sem spolniti vse, kar je pisano o meni! Vi ste priče teh reči.«
Vse je v skladu z Božjim načrtom. Nič se ne zgodi slučajno, vse je natančno predvideno
in jasno določeno, kaj in kako se bo nekaj zgodilo. Starozavezne napovedi so se lahko
uresničile v natančno določenem času, ne po človeku, ampak po Bogu, ki je za določen čas
postal človek. Vse, kar se je z njim dogajalo ima zato globlji pomen, ker gre za prelomne
dogodke, ki so človeško zgodovino usmerili na nova pota, ki jih nihče ni pričakoval. Jezus
je prestrašenim učencem dejal: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od
mrtvih!«
Kar se je zgodilo z Jezusom se prenaša na vse človeštvo. On je bil popoln človek,
prehodil je vso pot, ki jo mora prehoditi vsak človek in zato je postal za vse konkreten
zgled za posnemanje. Njegova pot je zato naša pot, prilagojena vsakemu posamezniku in
pogojena z darovi in poslanstvom posameznika in skupnosti. Tako je trpljenje vtkano v naš
vsakdan in vstajenje cilj, ki ga želimo vsi doseči. Vse pa se uresničuje s poslanstvom, ki ga je
posameznik prejel. S poslanstvom so namreč povezani darovi in tudi orodja, kako bomo šli
skozi trpljenje, kako bomo s Kristusom odreševali in predvsem, kako bomo priče, da Jezus
še vedno živi med nami.
Mnogi dvomijo v ta Božji načrt in ne morejo sprejeti svoje usode. Podobni so apostolom,
ki jim je Jezus dejal: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte
moje roke in moje noge, da sem res jaz!« Kako ga lahko otipamo in se prepričamo, da je
zares Jezus? Potreben je duhovni dotik. Svojo oči moramo usmeriti v notranjost in naši
duhovni stvarnosti dati prednost pred vidnim svetom, ki je minljiv. Samo duhovni človek
lahko zazna svoje poslanstvo v pravi razsežnosti, samo tisti, ki začne trgovati s svojimi
talenti, začuti, da je njegovo življenje smiselno in dar za druge. Zato ne dvomi, ampak
vstani grešni človek in odrešil te bo Kristus!
župnik Branko Balažic, SDB
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yy Danes je 3. velikonočna nedelja. Godujejo: Helena (Jelica) Alzaška, kneginja in Krescenc, mučenec.
yy Danes je začetek tedna molitve za duhovne poklice. Papež Frančišek je pripravil posebno poslanico, v kateri
predstavi tri temeljne vidike vsake poklicanosti: poslušati, razločevati, živeti Gospodov klic. O vsebini te poslanice bomo razmišljali pri svetih mašah med tednom. Zato vas vabim, da v tem tednu v svoje molitve redno
vključujemo prošnjo: »Gospod, pokliči nove delavce in delavke na svojo žetev!«
yy Naslednjo nedeljo je nedelja duhovnih poklicev. Iz naše trsteniške cerkve bo direktni radijski prenos svete
maše. To nedeljo bo župnijska maša ob 10.00. Pridite vsaj pet minut pred mašo, da ne bomo z odpiranjem in
zapiranjem vhodnih vrat motili radijski prenos. Prav tako vas vabim, da med mašo lepo sodelujete in glasno
odgovarjate ter pojete. Pel bo mešani pevski zbor, med obhajilom pa bo dve pesmi zapel tudi otroški zbor,
spremljan z ansamblom.
yy V četrtek bodo letošnji prvoobhajanci imeli prvo spoved. Starše, predvsem mamice prosim, da se z njimi pripravijo na to prvo srečanje z Jezusom, ki nas sprejema takšne kot smo, nas ima neskončno rad in nam z veseljem
odpušča naše grehe.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: »Ne zavrzi me na stare dni, ko mi pešajo moči, me ne zapusti!« (Ps
71,9). To je klic starega človeka, ki se boji, da bi ga zapustili in zaničevali. Prav tako, kakor nas Bog spodbuja,
naj bomo njegovo orodje in prisluhnemo joku ubožcev, od nas tudi pričakuje, da slišimo krik starejših ljudi.
S tem apelira na družine in skupnosti, kajti Cerkev se ne more in ne sme sprijazniti z nepotrpežljivostjo in še
posebno ne z ravnodušnostjo in preziranjem v odnosu do starih. Na novo moramo prebuditi kolektivno zavest
hvaležnosti, priznavanja in sprejemanja, da bi se starejši človek počutil kot živ del skupnosti. Starejši ljudje so
moški in ženske, očetje in matere, ki so bili pred nami na naši poti, v naši hiši, v našem vsakdanjem boju za
dostojno življenje. (191)
yy V aprilu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
15. april
Nedelja
3. velikonočna nedelja
730 Tenetiše
za ++ starše Volčič in Jalen ter Damjana
1. za + Jožeta Studena (obl.)
830
2. za + Jasno Kadivec
Ponedeljek
Bernardka Lurška, devica; Magnus, grof
16. april
1900
za + Ivana Ajdovca
Robert, opat; Simon Barsabejski, škof in mučenec
17. april
Torek
za + Edota Bečana, dar sosedov
1900
Evzebij, škof; Sabina Petrilli, redovna ustanoviteljica
18. april
Sreda
za + Aleša, Marjana in Francko Zupan
1900
Leon IX., papež; Marcel Callo, mučenec
19. april
Četrtek
za + Franca Likozarja, dar sosedov
1900
Teotim (Teo), škof; Neža Montepulčanska, redovnica
20. april
Petek
za + Francko Markun, dar Tatjane Prestor
1900
Anzelm, škof in c. uč.; Konrad iz Parzhama, redovnik
21. april
Sobota
za + Francko Gregorc, dar sosedov
2000
22. april
4. velikonočna, nedelja Dobrega Pastirja
Nedelja
1. za vse ++ Jožove
730 Tenetiše
2. za+ Jano in Braneta Sitarja (obl.)
za + mamo Marijo (obl.) in očeta Blaža Grosa
1000
čiščenje in krašenje Trstenik – Rogelj Marija
21. april
Tenetiše – Grašič Marinka

