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GOSPODA SVOJEGA BOGA MOLI IN SAMO NJEMU SLUŽI

»Ali veruješ v Boga?« vprašamo sogovornika, če ga želimo bolje
spoznati in če hočemo vedeti, s kom imamo opravka. Ideološka
opredelitev se nam zdi zelo pomembna, ker nam s tem odpira način
našega pogovora in tem, o katerih se lahko pogovarjamo. Je že tako, da z
leti postanemo bolj previdni in ne dovolimo, da bi se drugi vtikal v naše
privatno življenje. Za vero lahko rečemo, da sega na področje intimnosti,
če jo zares pristno živimo. Tukaj pa naletimo na osnovno vprašanje: Kaj je pristna vera
in kaj zgolj neka tradicija in folklora določenega naroda, pokrajine, sloja ljudi. Mnogi
ne vidijo razlike med osebno vero in tradicijo, ali bolje rečeno, menijo, da je dovolj, da
se držiš določenih ustaljenih navad in si rešen. Zato je tudi veliko takih, ki ne znajo
opredeliti svoje vere in ne vidijo razlike med Bogom in hudobnim duhom. Vedno bolj je
v ospredju neko splošno mnenje, da se nikomur ne smeš zameriti, ne Bogu in ne hudiču.
Jezus je bil v puščavo pred enako skušnjavo: hudič ga je povedel na goro, mu pokazal
vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni
je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa
tvoja.« Kako mikavna zadeva: imeti oblast in slavo. Ali si je sploh mogoče zamisliti še
kaj večjega? Toda Jezus mu je brez obotavljanja odgovoril: »Pisano je: Gospoda, svojega
Boga, moli in njemu samemu služi!«
»Kdo je tvoj Bog? Kako se mu klanjaš?« Odgovor na to vprašanje je zelo pomemben,
ker človeka opredeli in mu nakaže smer njegovega življenja. Bogov ne more biti več, samo
eden je pravi Bog, vsi drugi so maliki. Ali poznam svojega Boga? Če je moje krščanstvo
več kot slovenska tradicija, potem se moram vsak dan potruditi, da negujem svoj osebni
odnos z Jezusom, ki nik nek oddaljeni Bog, ampak je Emanuel, Bog, ki je vedno z nami.
»Gospoda, svojega Boga, moli in njemu samemu služi!« je Jezus odgovoril hudobnemu
duhu. Ta odgovor tudi nas izziva: Ali moliš k pravemu Bogu? Mikavne reklame ni
ponujajo nadomestke za Boga in srečo: »Uživaj, samo enkrat živiš! Če boš uporabljal
naš izdelek boš ostal večno mlad in uspešen! Zakaj bi trpel in se odpovedoval mikom
tega sveta! Samo ti si pomemben!« Kakšne instant ponudbe sreče, ki pa ne potešijo
človekovega hrepenenja po večni sreči. Zato nas Jezus vabi: »Jaz sem tvoj odrešenik, ne
imej drugih bogov!«
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
1. postna nedelja
10. marec
yy Danes je 1. postna nedelja. Godujejo Makarij Jeruzalemski, škof in 40 mučencev.
yy Vsako leto se vrača postni čas, štiridesetdnevna duhovna priprava na obhajanje velikonočnih dogodkov.
Čas šem je mimo. Odložiti je treba masko. Spet moramo pokazati svoj pravi obraz. Na pepelnico smo
pričeli štiridesetdnevne duhovne vaje za vse kristjane. Post začnemo s starodavnim obredom polaganja
pepela na glavo kot znamenje ponižnosti in sprejemanja svoje omejenosti, tudi časovne, življenjske. Pepel
je sad ognja, ki je gorel, simbol očiščenja. Spreobrni se in veruj evangeliju!
yy Tudi duhovniki si moramo vsako leto rezervirati čas za preverbo življenja in duhovno prevetritev. Tak
namen imajo duhovne vaje. Jaz bom na duhovnih vajah od nedelje, 10. marca zvečer do sobote 16. marca.
V četrtek in petek zato odpade verouk za 3. razred in za birmance. Za kakšno izredno duhovno potrebo
se obrnite na ravnatelja trsteniške salezijanske skupnosti, Blaža Cudermana. Dosegljiv bo na telefonski
številki 031 358 019.
yy V soboto, 16. marca bo v Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljani 2. vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov
pod naslovom: »Srečen in uspešen?« Začetek je ob 8.30, maša je ob 9.30, po njej pa bosta spregovorila p.
Branko Cestnik in pastor Steve Telzerow. Po skupnem kosilu bodo potekali pogovori v malih skupinah.
Zaključek srečanja bo predvidoma ob 18.00. Na oglasni deski je tudi plakat. Možje, iskreno vabljeni na
to srečanje.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Škofje, ki so se udeležili Sinode o družini opozarjajo, da je treba
posebno pozornost posvetiti pastoralnemu spremljanju ločenih, razvezanih in zapuščenih. Predvsem je
treba sprejeti in spoštovati trpljenje tistih, ki so po krivici utrpeli ločitev, ali razvezo, ali pa so zaradi
nasilja sozakonca prisiljeni prekiniti skupno življenje. Ni preprosto odpustiti prizadejano krivico, vendar
milost omogoča tudi to. Iz tega sledi nujnost dušnega pastirstva sprave in posredovanja (mediacije), tudi
v posebnih ustanovah za pogovor. Hkrati morajo spodbujati ločene, ki niso vnovič poročeni in pogosto
pričujejo za zakonsko zvestobo, da v evharistiji najdejo hrano, ki jih podpira v njihovem položaju. (242)
yy V mesecu marcu je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
1. postna nedelja
10. marec
730 Tenetiše
po namenu
830
1. za + Franca Koširja (obl.) in Marjanco Toman
2. za dve ++ Frančiški Gregorc
Ponedeljek
Benedikt, škof; Konštantin, mučenec
11. marec
1730
za + Antonijo in Jožeta Perčiča
Torek
Inocenc I., papež; Justina, redovnica - gregorjevo
12. marec
1730
za + Janeza Košnika, dar sosedov
Sreda
Leander Seviljski, škof; Kristina, mučenka
13. marec
1730
za + Jožico (obl.) in Jožeta Zupana ter Magdo Brtoncelj
Četrtek
Matilda, kraljica; Pavlina, redovnica
14. marec
1730
za + Kristino Valjavec, dar Franca Dolharja
Petek
+ Ludovica de Marillac, red.; Klemen Dvoržak, red.
15. marec
1730
po namenu
Sobota
Herbert, škof; Hilarij in Tacijan, oglejska mučenca
16. marec
1900
za + Marijo in Matevža ter Lojzeta in Rozalijo Jagodic
Nedelja
2. postna nedelja – papeška
17. marec
730 Tenetiše
za + Staneta Markoviča, dar sosedov
830
za župljane
čiščenje in
Trstenik – postni čas
16. marec
krašenje
Tenetiše – Darja Ovsenik

