
NE STEGUJ ROKE NAD DEČKA, KAJTI ZDAJ VEM, DA SE BOJIŠ BOGA
»Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in pojdi 

v deželo Morija! Tam ga daruj v žgalno daritev na gori, ki ti jo bom 
pokazal!« Žrtvovati edinega sina in se ukloniti Božji volji, to je res 
najbolj kruto, kar si lahko predstavljamo. Abraham je spravil skupaj 
stvari, ki so potrebne za daritev in se s sinom odpravil na pot. Trikrat 
se je moral že izseliti: ko je zapustil svojo deželo in se je poslovil od 
svojih sorodnikov; ko je zapustil svojo rojstno hišo in sedaj se mora posloviti še od 
svoje predstave o Bogu. Če hočeš biti zares pristen, se moraš izseliti od vseh svojih 
odvisnosti: najprej iz odvisnosti od očeta in matere, nato moraš zapustiti vse, kar te 
veže na tvojo preteklost. Oditi je treba iz sveta varnosti, pustiti za seboj vse poškodbe in 
sprejeti odgovornost za svoje življenje. Tretja izselitev je povezana z vsem vidnim, kar ti 
je priraslo k srcu in ti dajalo moč. Odmisliti je treba uspeh, posesti, ki smo si jih pridobili 
in ugled, ki smo ga dosegli. Verjetno pa je bila za Abrahama najtežja zadnja izselitev, ko 
se je moral odpovedati svojim predstavam o Bogu. To ni Bog, ki zahteva daritev, temveč 
Bog, ki hoče naše srce, našo ljubezen. Bog noče, da Abraham daruje svojega sina, ki je 
bil zanj nepopisna vrednota, niti to, da bi žrtvoval svojega notranjega otroka, vse tisto, 
kar je v njem izvirno in pristno. Treba se je ločiti od predstav o popolnem Bogu, ki je 
trdosrčen, da začutimo Boga, ki je življenje, ki nam nič ne odvzema, temveč želi, da bi 
živeli v vsej polnosti.

Pred slehernim človekom so različna potovanja, ki jih mora opraviti sam. Le na tak 
način se bo znebil svojih odvisnosti in bo iz dneva v dan vedno bolj to, kar mora biti: 
odrešeni človek. Nismo odvisni in zasužnjeni le od materialnih dobrih, ampak tudi od 
svojega duhovnega sveta, ko si skušamo Boga in vse, kar je duhovno, prilagoditi svojim 
trenutnim navdihom in željam. Večina si ustvarja Boga po svoji podobi, vendar to ni 
noben bog, temveč malik. Ko začneš pozabljati nase in zapuščati vse, kar si ustvaril in 
ti je priraslo k srcu, postajaš svoboden za Boga. On sicer dopušča, da naredimo veliko 
neumnosti in napak, ker nas lahko le na tak način prečisti in naredi prostor zase, za 
ljubezen, ki ne postavlja nobenih pogojev. To je Abraham začutil šele na koncu svojega 
potovanja. Marsikaj ni razumel in se je izkazal kot slabič, a vendar je zaupal in veroval, 
da je Bog večji od vseh njegovih pričakovanj. Zato je postal oče vseh verujočih.
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Nedelja 2. postna nedelja 28. februar
yy Danes je 2. postna nedelja. Godujeta Roman, opat in Hilarij (Radovan), papež.
yy Pred nami je mesec marec, v katerem izstopata dva praznika, ki sta povezana z družino: sveti Jožef in Marijino ozna-
njenje. Papež Frančišek je 8. decembra 2020 z apostolskim pismom Z Očetovim srcem razglasil posebno leto svetega 
Jožefa, zavetnika vesoljne Cerkve. Zato bo v naših oznanilih letos vedno kakšen odlomek iz tega apostolskega pisma.

yy Naslednjo nedeljo bo po maši v župnijski cerkvi kratek sestanek za starše prvoobhajancev. Dogovoriti se mora-
mo, kako bo v teh izrednih razmerah potekala neposredna priprava na prvo sveto obhajilo, ki bo najverjetneje 
v drugi polovici junija.

yy Naslednjo nedeljo bomo v Tenetišah in na Trsteniku pobirali sedežnino za letošnje leto. Prostovoljni dar ostaja 
enak že nekaj let (15 €). Iskrena hvala vsem za to obliko vzdrževanja podružnične in župnijske cerkve.

yy Naša obnovitvena dela pri župnijski cerkvi – nova glavna vrata, obnova stranskih vrat in druga dela pri vhodih 
v cerkev – finančno še niso pokrita, zato so dobrodošli vaši prostovoljni darovi. Zaradi korona virusa namreč 
nismo mogli imeti še dva ofra (oktobra in novembra 2020), ki sta bila predvidena za kritje stroškov. Iskrena 
hvala za vsak vaš dar.

yy Za pokojnega Petra Hribarja so po pogrebu darovali za svete maše: 6 maš sosedje, po eno mašo pa Judita z 
družino, brat Tone z ženo Minko, sestrična Anica z možem Tonetom in bratranec Andrej z ženo Francko. Maše 
bodo opravljene na podružnici Tenetiše.

yy Z očetovskim srcem: Vemo, da je bil Jožef preprost tesar, Marijin zaročenec, pravičen moč, vedno pripravljen 
izpolniti Božjo voljo, kakršna se kaže v Gospodovi postavi. Po dolgem in napornem potovanju iz Nazareta v 
Betlehem je ugledal Mesija, ki se je rodil v hlevu, ker drugje zanju ni bilo prostora. Bil je priča češčenja pastir-
jev in modrih, ki predstavljajo eni izraelsko ljudstvo in drugi poganska ljudstva. Imel je pogum, da je sprejel 
zakonito očetovstvo Jezusa, ki mu je dal ime, kakršno mu je razodel angel: »Daj mu ime Jezus: kajti on bo 
svoje ljudstvo odrešil grehov.« Kakor je znano, je dati ime nekemu človeku ali neki stvari pri antičnih ljudstvih 
pomenilo dati mu pripadnost, kakor je to storil Adam v raju. Štirideset dni po rojstvu je Jožef v templju skupaj 
z materjo daroval Dete Gospodu ter presenečen poslušal Simeonovo prerokbo o Jezusu in Mariji. Da bi Jezusa 
obranil pred Herodom, je kot tujec prebival v Egiptu. Ko se je vrnil v domovino, je živel skrito v majhni in 
neznani vasi Nazaret v Galileji – od koder, kakor se je govorilo, »ne pride noben prerok« in ne »more biti kaj 
dobrega« - daleč od Betlehema, svojega rojstnega mesta, in od Jeruzalema, kjer se je dvigal tempelj. Ko sta Ma-
rija in Jožef med romanjem v Jeruzalem izgubila dvanajstletnika, sta ga v tesnobi iskala in ga našla v templju, 
ko je razpravlja z učitelji postave.

yy V mesecu marcu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

2. postna nedelja
za župljane
1. za + Tončko Uranič (obl.)
2. za ++ starša Francko in Janeza Markuna (obl.)

28. februar

Ponedeljek
1800

Albin (Zorko), škof; Evdozija, mučenka
za + Slavka Pečnaka

1. marec

Torek
1800

Neža (Agnes) Praška, opatinja; Karel Dobri, grof
za + Franca Štefeta, dar Zg. Trstenika

2.   marec

Sreda
1800

Konigunda, kraljica; Anzelm Furlanski, opat
za + Antona Robleka

3.  marec

Četrtek Kazimir, poljski kraljevič; Hadrijan Škotski, mučenec 4.  marec
Petek + Hadrijan (Jadran), mučenec; Olivija (Livija), mučenka 5.  marec
Sobota
1900

Fridolin, opat; Koleta (Nika), redovnica
1. za vse ++ Fendetove iz Žabelj
2. za + Frančiško in Jožeta Gregorca

6.  marec

Nedelja
730 Tenetiše

830

3. postna nedelja
1. za + Nado Lukanec, ob rojstnem dnevu
2. za zdravje
za + Franca Koširja (obl.) in Marjanco Toman

7.  marec


