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ODRINI NA GLOBOKO IN VRZITE MREŽE ZA LOV

Digitalni svet je bogat s svojimi informacijami, ko pa malo bolj
natančno analiziramo to, kar nam ponuja, lahko rečemo, da dobimo veliko
instant stvari, ki so narejene zelo hitro in zato tudi manj kvalitetne. Glede
kvalitete izdelkov velja neko splošno načelo, da ne smejo biti predobri,
ampak pokvarljivi, da smo prisiljeni čim prej nabaviti nov izdelek. Tak
način razmišljanja se je preselil tudi na naše medsebojne odnose, ki so
zelo plitki, preračunljivi, brez prave globine.
Jezus je reke Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odvrnil:
»Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.«
Simon je bil poklicni ribič, zato je vedel, da podnevi ni pravi čas za ribolov, a je kljub temu
storil, kakor mu je Jezus ukazal. Vsakdo je prepričan v svoj prav in svoje mnenje težko
spremeni. In vendar si je treba priznati, da smo samo ljudje, nepopolni, s pomanjkljivim
znanjem, mnogi tudi z grešnimi navadami. Zato vsaj od časa do časa potrebujemo nekoga,
da nam odpre oči in nas opozori, da delamo narobe. Naše življenje je preveč površno in
premalo poglobljeno, zato se je treba sprijazniti z dejstvom, da se učimo vse življenje in da
potrebujemo učitelja, ki ima več izkušenj, skratka potrebujemo Boga.
»Odrini na globoko!« mi Jezus govori. Življenje je vredno veliko več od jedi, pijače
in uživanja, kar nam ponuja svet. Res smo ljudje tega časa, ki je drugačen od Jezusovega,
a kljub temu je njegova spodbuda zelo pomembna. Pravo življenje ni na periferiji, na
obrobju, ampak se zgodi v naši notranjosti, kjer smo najbližje sami sebi in tudi najbližje
Bogu. Preobilja ne najdemo na vodni gladini, ampak v njeni globini. Tam se mreža napolni
z ribami, s številnimi darovi, ki jih je toliko, da se naše mreže trgajo. Ko se to zgodi, smo
priča čudežu, ki ga nismo pričakovali. Presenečenju nato sledi čudenje, zahvaljevanje
in globoko spoznanje, da smo grešniki, pripravljeni priznati pred Bogom svoje grehe in
prejeti njegovo usmiljenje. Apostol Peter nam je za zgled: po čudežu obilnega ribjega lova
je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!«
Jezus mu je odgovoril: »Ne boj se! Odslej boš ljudi lovil!« Po občudovanju Božjih del
in zahvaljevanju, da nam je bilo odpuščeno, sledi globoka sprememba, povezana z novo
odprtostjo do Boga. On to opazi, nas pokliče in nam zaupa poslanstvo: »Ne boj se! Odslej
boš ljudi lovil!«
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
5. nedelja med letom
10. februar
• Danes je 5. nedelja med letom. Godujeta Sholastika, devica in redovnica ter Alojzij Stepinac, škof in mučenec.
• Naši birmanci so se navdušeni vrnili z duhovnega vikenda. Želimo jim, da bi dobro izkoristili še dva meseca
priprave na velik dan v njihovem duhovnem dozorevanju. Spominjali se jih bomo v svojih molitvah.
• Jutri je god Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Pri nas je celodnevno češčenje. Ob 7.00 bo kratka
sveta maša in nato izpostavitev Najsvetejšega. Ob 10.00 bo druga sveta maša in po njej bodo ob 11.00 imeli
molitveno uro in češčenje dekanijski duhovniki. Ob 12.00 bomo dopoldanski del češčenja zaključili. Popoldne
bo izpostavitev Najsvetejšega ob 15.00. Otroci so vabljeni k češčenju ob 16.30. Zaključek bo ob 17.00 z litanijami in sveto mašo. Dan celodnevnega češčenja je predvsem dan zahvale in prošnja, da nas Bog varuje še naprej.
• 13. februarja bo v Križah spomladansko srečanje za birmanske botre. Začetek bo po sveti maši, ob 18.30.
• 14. februarja goduje sveti Valentin, zavetnik zaljubljencev. Na goriški podružnici v Zalogu bo maša ob 10.00.
Vabljeni.
• V soboto, 16. februarja bo dekanijsko srečanje za birmance in njihove starše. Srečanje bo v dvorani Krajevne skupnosti na Trsteniku. Med nami bo »čarovnik«, salezijanec Jaka Trček, ki je župnik v Šentrupertu na
Dolenjskem. Srečanje bo popoldne ob 17.00 in bo trajalo eno uro. Rezervirajte si čas, ker bo res zabavno, pa
čeprav se bomo pogovarjali o resnih zadevah priprave na samostojno življenje.
• Tisti, ki ste se prijavili na prvomajsko romanje in še niste plačali akontacije, ste povabljeni, da to storite do sredine februarja, da bomo jasno vedeli, kdo se res želi udeležiti tega romanja. Organizirana bosta dva avtobusa
(100 udeležencev) in na čakalni listi imamo še nekaj kandidatov. Prijava je veljavna, ko je plačan prvi obrok.
• V februarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
5. nedelja med letom
10. februar
730 Tenetiše
za + Lojzeta Murna (obl.)
830
za župljane
Ponedeljek
Lurška Mati Božja, Saturnin in Viktorija, mučenca
11. februar
700
za župljane
1000
za + Nežo Studen (obl.)
1700
za + Alojza Markuta (obl.)
Torek
Evlalija, mučenka; Feliks, opat
12. februar
1730
za + Lojzeta Štampfla
Sreda
Jordan Saški, redovnik; Kristina Spoletska, vdova
13. februar
1730
za + Ivanko Košnik, dar sosedov
Četrtek
Valentin (Zdravko), mučenec; Vincenc Vilar, mučenec
14. februar
1730
za + Francko Markun, dar sosedov z Babnega vrta
Petek
Klavdij, redovnik; Sigefrid, škof
15. februar
1730
za + Doro Štefe
Sobota
Julijana Koprska, mučenka; Onezim, škof in mučenec
16. februar
1900
za vse ++ Blažirjeve (obl.)
Nedelja
6. nedelja med letom
17. februar
730 Tenetiše
1. za zdravje in blagoslov v družini
2. za + Marijo Markovič (obl.)
3. za ++ starše Marijo in Rudolfa Šturma, Antona in Ano Trogrlič in
brata Vinkota (obl.)
830
za župljane
čiščenje in krašenje Trstenik – Zaplotnik Ivica
16. februar
Tenetiše – Štefe Andreja

