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JEZUS SE JE ODPRAVIL NA SAMOTEN KRAJ IN TAM MOLIL

Kako je z molitvijo v družbi tretjega tisočletja. Lahko rečemo, da je iskanje
duhovnosti postalo neke vrste moda. Vsi iščemo neko duhovnost in zato postaja
molitev spet aktualna. Treba pa je biti zelo previden, kajti ni vse, kar govorimo v neki
evforiji in zamaknjenju, tudi molitev. Molitev je pogovor. To ni klepet s samim seboj,
ampak pogovor z osebo, ki ji zaupaš in jo sprejemaš za svojega voditelja. Različne
mantre zato niso molitev, ampak bolj tehnika sproščanja. Ne rečem, da to ni potrebno, vendar se
kristjan, ki veruje v osebnega Boga, pri tem ne sme zaustaviti. Zato smemo reči, da je prave, osebne
molitve bolj malo in bo tudi na tem področju treba narediti dober program, ki nas bo privedel na pot
spreobrnjenja.
»Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil!« je
evangelist Marko zapisal o Jezusu. V tem stavku je razloženo, kako naj molimo.
Prvič, za molitev ni najbolj primeren vsak čas. Jezus je običajno šel molit navsezgodaj, ko je še čisto
temno, ali ponoči. Lepo je moliti, ko se noč umika in vstaja novi dan, drugi primeren čas pa je konec
dneva, ko vse lega k počitku. Čas, ko je povsod mir in spokojnost, kar vabi k češčenju in razmišljanju
o Bogu. Zgodaj zjutraj še ni nobenega vrveža, misli so spokojne in z veliko lahkoto se prepustimo
Bogu, ki razgrinja pred nami nov dan. Zvečer, ko odhajamo k zasluženemu počitku, pa je treba najprej
ovrednoti vse, kar smo počeli in se z molitvijo zahvaliti za prehojeno pot. To moraš narediti sam. Zato
je za resnejšo in daljšo molitev odmaknjenost od ljudi in od vsakodnevnih skrbi, zelo pomembna.
Ali smo danes sposobni takšne samote in odmaknjenosti od ljudi? Vsi nam govorijo, da je pravo
življenje tam, kjer smo aktivni in hitimo od ene dejavnosti do druge. Sodobnik je težko sam, ker se boji
srečanja s samim seboj, boji se samote in odkrivanja svojega notranjega nereda. In ravno zato je danes
molitev še zelo potrebna. Čim več je dejavnosti in terminov, toliko več časa rabimo za mir, pogovor s
samim seboj in za srečevanje z Bogom. Samo tako dobiva pravi smisel vse, kar smo in kar počnemo.
Naše dejavnosti morajo biti urejene in vsako delo mora biti opravljeno s pravimo razlogom.
Sveti Benedikt je kot osnovno pravilo meniškega življenja zapisal stavek, ki je veljaven tudi za tiste,
ki živijo v svetu: »Moli in delaj.« Kot prvo je izpostavil molitev, ki je potrebna, da se naša volja in naši
načrti uskladijo z Božjim načrtom in njegovo voljo. Za vsako pomembno odločitev si je treba vzeti
veliko časa, da ugotovimo, ali bo tveganje, v katero se spuščam smiselno in koristno za vse, s katerimi
živim. Ko je odločitev dobro premišljena in sprejeta brez kakšnega pritiska, sledi akcija, konkretno
delo, da se naše sanje tudi uresničijo.
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
5. nedelja med letom
4. februar
yy Danes je 5. nedelja med letom. Godujeta Jožef Leoniški, kapucin in misijonar ter Janez de Britto, jezuit in
mučenec.
yy Danes je v naši župniji slovesni praznik svetega Janeza Boska, ki ga je papež sveti Janez Pavel II. proglasil za
»očeta in učitelja« mladine. Veroukarjem, otroškemu zboru, ansamblu in njihovim voditeljem se iskreno zahvaljujem za pripravo današnje slovesnosti.
yy V četrtek je Prešernov dan, ki je dela prost dan, zato ta dan verouk odpade.
yy Naslednjo nedeljo je pustna nedelja, praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Ker je Lurška Mati
Božja na nedeljo, bo v naši župniji tradicionalno celodnevno češčenje preneseno na ponedeljek. O programu
celodnevnega češčenja boste seznanjeni v oznanilih naslednje nedelje.
yy Apostolska spodbuda: Posvojitev je ena od možnosti, kako velikodušno uresničiti očetovstvo in materinstvo,
in rad bi tiste, ki ne morejo dobiti svojih otrok, opogumil, naj bodo širokosrčni in naj svojo zakonsko ljubezen
tako odprejo, da bodo mogli sprejeti tiste, ki nimajo pravega družinskega okolja. Nikoli ne bodo obžalovali
svoje velikodušnosti. Posvojitev je dejanje ljubezni, s katerim podarimo družino nekomu, ki je nima. Vztrajati
bi morali pri zahtevah, da mora zakonodaja olajšati formalnosti za posvojitev, predvsem v primerih neželenih
otrok, da se prepreči splav ali izpostavitev. Tisti, ki odgovorijo na izziv, da brezpogojno sprejmejo človeka in ga
posvojijo, postanejo posredniki Božje ljubezni, ki pravi: »In ko bi tudi telesna mati pozabila svojega otroka: jaz
te ne pozabim!« (prim. Iz 49,15). Odločitev za posvojitev ali rejništvo izraža posebno rodovitnost zakonskega
para in odgovor na neplodnost. Korist otroka mora pri odločanju za posvojitev in rejništvo imeti prednost.
Z druge strani pa je treba preprečiti trgovino z otroki med deželami in celinami z zakonodajnimi ukrepi in
državnim nadzorom. (179 in 180)
yy Letna naročnina Družine je 101,40 €, Ognjišča pa 32 €.
yy V mesecu februarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
5. nedelja med letom
4. februar
730 Tenetiše
1. za ++ starše Marijo in Rudolfa Šturma, Antona in Ano Trogrlič ter
830
brata Vinkota
2. za + Vinka (obl.) in Milko Štefe ter Simona Likarja
za + očeta Blaža in mamo Marijo Gros
Ponedeljek
Agata, devica in mučenka; Albuin, škof
5. februar
1730
za + Ivano Zupan (obl.)
Torek
Amand (Ljubo), škof; Doroteja, mučenka
6. februar
1730
za + Marjana Kikelj, dar sosedov z Orl
Sreda
Rihard, kralj; Rozalija Rendu, redovnica
7. februar
1730
Po namenu
Četrtek
Hieronim Emiliani, red. ust.; Prešernov dan, d. p. d.
8. februar
1730
za + Francko Valjavec, dar brata Janeza
Petek
Apolonija (Polona), devica in muč.; Nikefor, mučenec
9. februar
1730
za + očeta Janeza (obl.), mamo in brata Stare
Sobota
Sholastika, redovnica; Alojzij Stepinac, škof in mučenec
10. februar
1900
za + Marka Marinčiča (obl.)
Nedelja
6. nedelja med letom
11. februar
730 Tenetiše
1. za + Alojza (obl.) in vse ++ Murnove sorodnike
2. v dober namen
830
za župljane
čiščenje in krašenje Trstenik – Jelar Simona
10. februar
Tenetiše –

