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KER SMO OPRAVIČENI IZ VERE, ŽIVIMO V MIRU Z BOGOM

Kdaj smo globoko pomirjeni in zadovoljni s svojim življenjem? Ko se
dokopljemo do velike vsote z zadetkom na lotu in si rečemo: „Zdaj pa uživaj duša
moja, jej in pij, kajti preskrbljena si za celo življenje!“ Tako mislijo tisti, ki še niso
zadeli na lotu. Kdor je imel to srečo in sedaj uživa v brezskrbnem življenju pa meni
drugače: „Velika vsota ti prinese samo skrbi in nemir. Denar ti ne prinese nobenega miru!“ Res je.
Denar človeka poneumi, ker mu daje lažni občutek mogočnosti. Večina bogatašev je nemirnih, ker
jim še tako visoka vsota ne more zagotoviti večnosti.
Katera stvar nam daje pravi mir in zadovoljstvo? Apostol Pavel je pisal Rimljanom: „Ker smo
opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se
nam je tudi po veri odprl dostop v to milost.“ Izpostavil je vero, ki odpira človeku neke nove,
neslutene dimenzije in možnosti. Brez vere je človek podoben prazni materiji brez vsebine, ker
nima pred seboj nobenih pravih ciljev, za katere je vredno kaj žrtvovati. Kratkotrajni užitki ti
ne dajo zadovoljstva, ki bi trajalo, ampak te samo zbegajo in sprožajo še večjo željo po užitkih.
Človek, ki živi iz dneva v dan, nima pred seboj pravih ciljev. Odvisen je od trenutnih užitkov, ki
hitro pridejo in še hitreje izginejo. Nekoliko na boljšem je tisti, ki ima veliko denarja in zato lahko
užitke vedno bolj stopnjuje. Na koncu pa je še vedno prazen, brez vsebine, brez smisla in tudi brez
občutka, da ima življenje kakšno vrednost. Za takega užitkarja je vse od danes do jutri in se zato
nič ne vznemirja. Dolgočasje ga počasi vsrkava vase, dokler ga čisto ne pogoltne. Šele vera nas
dvigne iz zaverovanosti vase in nam odpre cilje, ki so povezani z večnim življenjem in presegajo
našo telesnost. Samo človek vere se globoko v sebi srečuje s svojo dušo in duhovno razsežnostjo
življenja. To sta doživljala Adam in Eva v raju, dokler se nista dala premotiti hudobnemu duhu.
Prehitro sta hotela preseči svojo naravo ustvarjenih bitij in biti popolna z lastno močjo. Doživela pa
sta globok poraz in spoznala, da človek ni bog. S svojo voljo in močjo ne moremo postati popolni.
Pavel je to dobro razumel, ko piše: „Ker smo opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom!“
Opravičenje ni sad človekovih naporov, pa čeprav se do onemoglosti trudi, da bi postal popoln.
Nepopolno bitje ni sposobno postati popolno samo po sebi. Potreben je bil nekdo, ki je večji od nas,
da nas je odkupil, ponovno vzpostavil vez med nebom in zemljo ter nas s svojim posegom dvignil
na drugo raven. Moral je priti Jezus Kristus, naš odrešenik, po katerem se nam je po veri odprla pot
v večno življenje. Ne moremo se rešiti sami, ampak nas rešuje vera v njega, ki je zaradi nas šel na
križ in tretji dan vstal od mrtvih. Kdor veruje vanj, ima zagotovljen vstop v večno življenje.
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
3. postna nedelja
19. marec
yy Danes je 3. postna, papeška nedelja. Godujeta Jožef, Jezusov rednik in Sibilina Biacossi, tretjerednica. Danes
je začetek tedna družine.
yy Danes goduje sv. Jožef, Jezusov rednik. Ker imajo postne nedelje posebno težo v cerkvenem letu, je bilo liturgično praznovanje sv. Jožefa prestavljeno na soboto. Čeprav Jožef ni bil Jezusov biološki oče, mu je bil oče po srcu
in ljubezni. Umrl je v Jezusovem in Marijinem naročju, zato je tudi priprošnjik za srečno zadnjo uro. Mogočni
priprošnjik za vse. Če ga je na zemlji klical za očeta sam Bog, mu tudi v nebesih ne bo odrekel nobene prošnje.
yy Danes se začenja teden družine (od ned. 19. 3. do sob. 25. 3.). Letos nosi naslov Pogumno srce. V središče tedna
družine so tokrat postavljeni vsi moški, ki so kot voditelji poklicani, da se po zgledu sv. Jožefa pogumno odzovejo Božjemu klicu in se zavestno odločijo, da bodo varuhi družin in stebri molitve. Moški je po Božji zamisli
ustvarjen kot duhovni voditelj družine, ki daje varnost in pobudo. Na policah za tisk so na razpolago podobice
z molitvijo k svetemu Jožefu. Vzemite jih.
yy V soboto je praznik Gospodovega oznanjenja in materinski dan. Mater in mamic se bomo spomnili s kratkim
programom pri nedeljski sveti maši na Trsteniku. Sodeloval bo otroški pevski zbor z ansamblom.
yy V nedeljo imamo prehod na poletni čas, zato ne pozabite prestaviti svoje ure za eno uro naprej.
yy Naslednjo nedeljo bo ofer za novo streho na farovžu. Že sedaj se vam zahvaljujem za vsak vaš dar. Iskrena hvala
tudi vsem, ki ste podprli našo obnovo z lesom in s svojim denarnim prispevkom v župnijski pisarni. Naj Bog
blagoslavlja vas in vaše družine.
yy Apostolska spodbuda Radost življenja: V družini, ki bi jo lahko poimenovali »domača Cerkev«, dozoreva prvo izkustvo
občestva med ljudmi, v katerem se po milosti zrcali skrivnost Presvete Trojice. Tu se človek nauči vztrajnosti in veselja do
dela, bratske ljubezni in velikodušnega odpuščanja, tudi večkratnega, in zlasti češčenja Boga z molitvijo in darovanjem
svojega življenja … Zaradi zakramenta zakona vsaka družina dejansko postane dobrina za Cerkev. Ohraniti ta od Gospoda prejeti zakramentalni dar ne vključuje samo posamezne družine, temveč tudi krščansko občestvo v celoti. (86 in 87)
yy V marcu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
3. postna, papeška nedelja
19. marec
Nedelja
1. za + Alojza Vindišarja (obl.)
730 Tenetiše
2. za + Aleša in Francija Grašiča (obl.)
830
za + Jožeta Zupana in vse ++ Kajžarjeve
Klavdija, mučenka; Marija Jožefa, redovna ustan.
20. marec
Ponedeljek
za + Manco Dobrin, dar Mimi, Roblek in Moškrič
1730
Serapion, škof in mučenec; Hugolin, eremit
21. marec
Torek
za + Vetrovega Joža, dar sosedov
1730
Lea, spokornica; Tomaž Carigrajski, patriarh
22. marec
Sreda
za + duhovnika Antona Maroša
1730
Jožef Oriol, duhovnik; Rebeka Ar-Rayès, redovnica
23. marec
Četrtek
za + Marijo Štefe (obl.)
1730
+ Katarina Švedska, redovnica; Dionizij Palestinski, muč.
24. marec
Petek
1. za + mamo Frančiško (obl.) in očeta Cirila
1730
2. za + Marjana Zupana
Gospodovo oznanjenje – Rebeka, svetopisemska žena
25. marec
Sobota
1. za + Marjana in Nika Kikelj
1900
2. za + mamo Ivanko in teto Milko Markuta
3. za + očeta Ivana (obl.) in moža Mirka Lombarja
4. postna nedelja
26. marec
Nedelja
1. za + Ano Trogrlič, dar sosedov in prijateljev
730 Tenetiše
2. za + Mirka Petrača
830
za + Cveta Kogovšek
čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
25. marec
Tenetiše –

