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KRISTUS JE TRPEL ZARADI GREHOV, IN SICER ENKRAT ZA VSELEJ

Trpljenje doživljamo kot nekaj, kar je proti življenju, kar jemlje smisel,
kar je proti človeškemu dostojanstvu. Ves razvoj v medicini je usmerjen k
temu, da bi trpljenje izrinili iz življenja oziroma ga premagali. Zato je za
večino trpljenje brez pravega smisla. Ob tem splošnem prepričanju pa ne
moremo mimo dejstva, da srečamo ljudi, ki zelo trpijo, a ne zdihujejo, ampak
vdano sprejemajo svoj položaj in so celo zadovoljni. Kako je to mogoče? Ali
je trpljenje lahko tudi smiselno in čeprav slabi človeško telo, lahko dviga
njegovega duha? Duhovniki se ob spremljanju bolnih srečujemo z močnimi osebnostmi, ki nas
presenetijo s svojo vedrino, življenjskim optimizmom in zazrtostjo v večnost, ki ni podobna
lepim sanjam, ampak jo doživljajo kot resničnost, ki jo sicer gledajo kot v zrcalu, a je trdna opora
njihovega upanja in vere v posmrtno življenje. O tem nas skuša na prvo postno nedeljo prepričati
tudi apostol Peter v svojem pismu.
»Kristus je trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas
pripeljal k Bogu. Res je bil po telesu umorjen, a je bil po Duhu oživljen.« nas nagovarja prvak
med apostoli. Trpljenje ima pravi smisel šele po Kristusovem trpljenju in njegovem vstajanju. Na
splošno stara zaveza vidi v trpljenju kazen za storjene grehe, pa čeprav je v ozadju neko upanje,
da Bog trpečega ne zapusti in bo krivica poplačana. Kot svetel lik je Job, ki v svojem trpljenju
ni podvomil v Boga, ampak je bil vedno prepričan, da njegov rešitelj živi. To je Jezus na otipljiv
način pokazal s svojim trpljenjem ne zaradi svoje krivde, ampak zaradi grešnikov, za katere je
pretrpel smrt na križu. Tako križ, ki je bil vse do Jezusove smrti javna sramota, ki je zadela
najhujše zločince, postane znamenje odrešenja in upanje za vse, ki trpijo.
Trpljenje pravičnega za krivične! Tisti, ki ne pozna krščanstva, bi se ob stavku obregnil:
»Kakšen nesmisel! Nihče, ki spoštuje samega sebe, ne bo sprejel takšnega ponižanja!« In vendar
so že v Jezusovem času poznali pravilo, da je bolje, da eden umrje, kot da bi propadel ves narod.
To pomeni, da je na nek način zapisano v človekovem srcu, da lahko trpljenje, ki ga sprejmemo
po krivici, osvobaja in popravlja krivice. Trpljenje lahko prinaša svobodo, edinost in spravo. Zato
smo kristjani prepričani, da sta bila Jezusovo trpljenje in njegova smrt spravna daritev za naše
grehe. Postni čas nas vabi, da se trpljenju ne izogibamo, da se ga ne bojimo, ampak ga sprejmemo
kot nujnega spremljevalca našega življenja. Ne gre za sadizem in uživanjem ob tem, da trpimo,
ampak za pomoč pri naši vsestranski rasti. Šele ob bolezni spoznamo vrednost svojega zdravja,
v trpljenju moč svoje volje in ciljev, ki smo si jih postavili.
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja

1. postna nedelja

22. februar

yy 1. postna nedelja. Godujeta Maksimiljan Puljski, škof in Marjeta Kortonska, spokornica.
yy Za nami je blagoslovitev novih orgel. Praznik je bil zelo odmeven, deležni smo bili številnih pohval, zato bi se rad danes
vsem iskreno zahvalil za sodelovanje pri pripravi slovesnosti. Zahvala velja zborovodkinji Katji in združenemu zboru za
čudovito petje, pritrkovalcem za slovesno pritrkavanje v soboto in v nedeljo, ministrantom, gasilcem, ki so urejali promet
in usmerjali na parkirišča, vsem, ki ste pomagali pri čiščenju cerkve in župnišča, pri postavitvi velikega mlaja in malih
mlajev z napisom, gospodinjam za pecivo in druge dobrote. Še prav posebej velja zahvala aranžerki Ani, ki ni naredila
le domiselnih aranžmajev, ki so jih vsi hvalili, ampak tudi sama nabavila in plačala cvetje. Hvala vsem, ki ste sodelovali
pri postavljanju in podiranju šotora in vsem, ki ste pomagali pri kelnarjenju in pospravljanju dvorane in šotora. Pri vsem
dogajanju v dvorani in šotoru moram izpostaviti Drago in Jožeta Lombarja, ki sta poskrbela za vso organizacijo postrežbe,
kar so vsi navzoči zelo pohvalili. Naštel sem le nekaj skupin, ki so sodelovale. Vseh sodelavcev je bilo veliko več. Iskrena
hvala vsem, da ste z veseljem priskočili na pomoč pri pripravi slovesnosti, ki je ne bomo pozabili, saj je bila medijsko
dovolj odmevna že sama priprava pred slovesnostjo in potem poročanje o samem dogodku. V oddaji Obzorja duha (SLO
1 ob 11.25) si lahko danes ogledate krajši prispevek o blagoslovitvi orgel.
yy Začeli smo s postnim časom. Za nami je že pepelnica, prvi dan strogega posta, še en tak dan bo na veliki petek. V postnem
času nam Cerkev svetuje, da si izberemo kakšno postno pokoro in s tem pokažemo, da smo sposobni imeti svoje telo, želje
in pričakovanja v oblasti in pod stalnim nazorom. Samo na tak način smo zares pravi gospodarji svojega življenja in ne
živimo le od danes do jutri. Križev pot bo ob petkih namesto rožnega venca 20 minut pred mašo, ob nedeljah pa bo krajši
križev pot na kocu maše na podružnici in v župnijski cerkvi.
yy V nedeljo 1. marca bomo izbirali nove člane za ŽPS. Že sedaj pomislite, katere 3 kandidate iz posamezne vasi bi predlagali
kot svoje zastopnike v svetu. Izbirajte take, ki jim dogajanje v župniji veliko pomeni in so pripravljeni priskočiti na pomoč ne le pri občasnih akcijah, ampak hočejo s svojimi sposobnosti pomagati pri poglabljanju verskega življenja. V
župnijskem svetu ne potrebujemo takih, ki bodo samo kimali z glavo, ampak ljudi, ki so pripravljeni voditi kakšno področje pastoralnega dela. Duhovnikov bo vedno manj, zato morajo laiki prevzeti vodenje vseh zadev, kjer duhovnik ni nujno potreben. V nedeljo boste imeli ob oznanilih dodatne liste, vzemite enega za družino in nanj napišite po tri kandidate
iz soseske, kjer živite. Izpolnjene liste boste naslednjo soboto in nedeljo vrgli v škatlo, ki bo pripravljena za to priložnost.
yy V tednu, ki je pred nami, imajo otroci počitnice, zato odpade verouk za vse skupine.
yy Romanje v Medžugorje se hitro približuje, zato smo začeli pobirati prvi obrok plačila (75 €) in drugi obrok plačila (100
€) za romanje v Lurd.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Ne storijo dobrega samo bogati, ki nam darujejo, tudi mi storimo dobro bogatim, ker
jim omogočimo, da darujejo.
yy V mesecu marcu je še precej prostih dni za mašne namene.

Nedelja
800 Tenetiše
930

1. postna nedelja
za župljane
1. za + očeta Vida Jelerja
2. za + Petra in Katarino Eljon
Polikarp, škof in muč.; Jožefina Vannini, red. ustan.
Ponedeljek
za + Andreja Krničarja ml. in vse ++ Krničarjeve
1730
Matija, apostol; Konstancij, redovnik
Torek
za + Janeza Žaklja (obl.)
1730
Valburga, opatinja; Nestor, škof in mučenec
Sreda
za + Angelo Markun, dar sosedov
1730
Aleksander, škof; Porfirij, puščavnik in škof
Četrtek
za + Vinka Škerjanca, dar sosedov
1730
Bazilij in Prokopij, redovnika; Baldomir, spokornik
Petek
za + Tončko Uranič (obl.)
1730
Roman, opat; Hilarij (Radovan), papež
Sobota
za župljane
1730Tenetiše
1900
za + Zdravka Sirca, dar sosedov
2. postna nedelja
Nedelja
za župljane
800 Tenetiše
930
1. za + Jožeta Zupana (obl.)
2. za + Antonijo in Jožeta Perčiča
čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše –

22. februar

23. februar
24. februar
25. februar
26. februar
27. februar
28. februar
1. marec
28. februar

