
VSE TO TI BOM DAL, ČE PADEŠ PREDME IN ME MOLIŠ
Kult osebnosti, kariera, gibanje v krogu najboljših. To ima sodobna 

družba za najvišji cilj. Zato je vedno bolj popularen stavek: »Ni važno, 
kaj govorijo o meni, važno je, da govorijo!« Ali ni v ozadju takšnega 
prišepetavanja hudič, ki se je preoblekel v politika, zvezdnika, 
manekenko, samo da bi nas preslepil? Vsi smo pred skušnjavami, da 
bi ubrali bližnjico na poti do uspeha.

Tudi Jezus je bil skušan. Pred začetkom svojega delovanja se je odpravil v puščavo, 
da bi razmislil o načinu svojega nastopa v javnosti in hudič ga je skušal: »Če si Božji 
sin, reci naj ti kamni postanejo kruh. Vrzi se dol, kajti pisano je: ‚Na rokah te bodo 
nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‘ Vse to ti bom dal, če padeš predme in me 
moliš.« Mislim, da zadnja skušnjava premoti največ ljudi, da se zapišejo hudobnemu 
duhu.

»Vsa kraljestva sveta ti dam, če me počastiš!« Pohlep po denarju in slavi, 
pomembnosti in moči, kako je to privlačno. Jezus pa hoče slaviti Očeta, ki se razodeva 
malim in ubogim, zato hudiču odvrne: »Poberi se, satan, kajti pisano je: ‚Gospoda, 
svojega Boga, moli in njemu samemu služi!‘«

Iskanje lažje poti je v človekovi naravi. Potrudimo se, da bi bilo naše življenje čim 
lažje, zato mnogi gredo k napovedovalcu prihodnosti, da bi vsaj približno vedeli, kaj 
vse jih še čaka. Sicer pa, kdo nima rad samega sebe in če zato drugega včasih malo 
ogoljufaš, še ni tako hudo! In vendar, če ne častimo Boga, častimo koga drugega!

Ali obstaja orožje proti skušnjavam? Postni čas nam za premagovanje Jezusovih 
treh skušnjav predlaga tudi tri vrste orožja proti njim: odpoved, dobra dela in molitev. 
Prve skušnjave ne prepoznamo, če se ne začnemo odpovedovati. Druga skušnjava 
govori o pretirani skrbi zase in češčenju posameznika. Ko pozabimo, da je ljubezen 
prva zapoved, bomo tudi bližnjega spregledali. Zato nam dobra dela razkrivajo, da smo 
bratje in sestre med seboj. Tretja skušnjava pa je najbolj zapeljiva: h komu vse hodimo, 
da bi imeli svoje življenje pod nadzorom? Jezus pa je izbral križ, da bi lahko bil blizu 
ubogim in zapostavljenim. Tam ni prostora za iskanje denarja, slave, pomembnosti in 
moči. Zato naj nam molitev razkriva, da je Bog tukaj zaradi nas, čaka nas in nas vabi 
k sodelovanju.

Župnik Branko Balažic
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Nedelja 1. postna nedelja 1. marec
yy Danes je 1. postna nedelja. Godujeta Albin (Zorko), škof in Evdozija, mučenka.
yy Stopili smo v postni čas.  Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o po-
menu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje naj bi se na zunaj izražalo 
v poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni 
postil v puščavi.  Pomenljiva vidika posta sta okrepitev osebne duhovnosti in povezanosti z Bogom, zato so 
odpoved določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela sredstva za doseganje tega cilja.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah.
yy Korona virus se še vedno širi, obolele imamo v bližini naše meje, zato se je treba preventivno pripraviti, kako 
se odzvati, ko se bo razširil po Sloveniji. Škofovska konferenca nam je dala navodila, kako naj poskrbimo za 
varnost v naših cerkvah. Takole so zapisali: V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:
a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev. Verniki naj se pri vstopu v 

cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.
yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Jezus je mlad med mladimi, da bi bil zgled mladim in bi jih 
posvetil Gospodu. Zato je sinoda zapisala, da je mladost izvirna in spodbujajoča življenjska doba, ki jo je sam 
Jezus živel in posvetil. Pomembno se je zavedati, da je bil Jezus mlad. Življenje je dal v obdobju, ki ga danes 
opisujemo kot dobo odraslega mladega človeka. V polnosti svoje mladosti je začel svoje javno delovanje in tako 
je zasvetila velika luč, predvsem ko je daroval svoje življenje do konca. Ta konec ni bil improvizacija, saj je bila 
vsa Jezusa mladost čudovita priprava nanj. (22-23)
yy V mesecu marcu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

1. postna nedelja
1. za + Lojzeta Vindišarja (obl.)
2. za + Nado Lukanec
1. za + Jožeta Zupana (obl.)
2. za + Tončko Uranič (obl.)

1. marec

Ponedeljek
1800

Neža (Agnes) Praška, opatinja; Angela od Križa, red. ustan.
za + Kristino Valjavec, dar družine Krže

2. marec

Torek
1800

Konigunda, kraljica; Anzelm Furlanski, opat
za + brata Venčeslava Balažica

3.  marec

Sreda
1800

Kazimir, poljski kraljevič; Lucij I., papež
za + Francko Markun, dar Franca Markuna z družino

4.  marec

Četrtek Hadrijan (Jadran), mučenec; Olivija (Livija), mučenka
ni svete maše

5.  marec

Petek + Fridolin, opat; Koleta (Nika), redovnica
ni svete maše

6.  marec

Sobota
1900

Perpetua in Felicita, mučenki; Terezija Redi, redovnica
1. za + Antonijo Perčič
2. za + Manco (obl.), Antona in Janeza Dobrina

7.  marec

Nedelja
730 Tenetiše

830

2. postna nedelja
1. za + Tončko Tršan in Marijo Hrnčič (obl.)
2. za + Cirila Hrnčiča, dar Miha
za + Francko in Janeza Markuna (obl.)

8. marec

čiščenje in krašenje Trstenik – postni čas
Tenetiše – 

7.  marec


