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SPREOBRNITE SE, KAJTI PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO

Kaj pomeni glagol »spreobrniti se«? V Slovarju knjižnega jezika
beremo takole: »Povzročiti, da kdo spremeni svoje ravnanje, življenje
in postane boljši.« To pomeni tudi, da kdo sprejme drugo vero. Na kaj
je Jezus mislil, ko je navzočim poslušalcem rekel: »Spreobrnite se, kajti
približalo se je nebeško kraljestvo!«
Menim, da sta bila v ospredju oba pomena spreobrnjenja: Jezus je
bil tisti, ki je prinesel veliko novost, za katero se je treba osebno odločiti, da jo sprejmeš,
ali pa zavržeš. Tvoja odločitev pa je tako pomembna, da lahko popolnoma spremeni
tvoje življenje, kot da bi zamenjal vsa svoja stališča in prepričanja ter s tem postal novi
človek. Lep zgled nam je apostol Pavel, ki je jezdil v Damask, da bi kristjane spravil v
ječo, potem pa ga je obsvetlila posebna svetloba, padel je s konja, oslepel in zdi se, da
je bilo s tem njegovo življenje zapečateno za vse večne čase. Toda zgodilo se je nekaj
posebnega: privedli so ga k judovskemu kristjanu Hananiju, ki ga je poučil o Jezusu
in Pavel je spoznal, da je živel v veliki zmoti. Naenkrat se je v njem porodila želja, da
sprejme nov nauk, ponovno je spregledal in postal drugačen človek. Takšne so posledice
spreobrnjenja. Vse se dogaja mimo tebe, kot da nekdo drug vodi tvoje življenje. Ti si
nemočen, ne razumeš, kaj se s teboj dogaja in se samo prepuščaš nekemu novemu
procesu, za katerega ne veš, kam te bo pripeljal in kaj se bo s teboj zgodilo. Gre za neke
vrste pranje možganov, kar so različni politični voditelji vedno izkoristili, ko so prišli na
oblast in je bilo treba počistiti z vsemi drugače mislečimi.
Ali je Jezusov klic k spreobrnjenju povezan z neko prisilo? Daleč od tega. Božje
kraljestvo ne prenese nobenega nasilja. Vanj se vstopa svobodno, po trezni presoji in
z jasno osebno odločitvijo. Zato je Jezus na koncu svojih govorov pogostokrat izrekel
stavek: »Kdor more razumeti naj razume!« Rečeno bolj preprosto: »Če si sposoben živeti
to, o čemer sem govoril, potem pridi za menoj!«
Kako zveni danes Jezusov stavek: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško
kraljestvo!«? Večine ne zadene v srce. Njihova vera je bolj praznoverje, manjka jim
pravega ognja, da bi svojemu življenju dali jasno smer. In vendar je Božje kraljestvo
tukaj. Jezus nam ga ponuja kot zastonjski dar. Kaj bom naredil, da bo moja vera spet
živa, da me bo vodila proti jasnemu cilju, v večno življenje?
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma
26. januar
yy Danes je 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma. Godujejo Timotej in Tit, škofa ter Pavla Rimska,
vdova.
yy Nedelja Svetega pisma je praznik Svetega pisma. Je dan v letu, ko se posebej ustavimo in zahvalimo Bogu za
dar zapisane Božje besede. Spomnimo se bogate svetopisemske dediščine, ki jo imamo Slovenci in ki nam je
danes lahko v veliko spodbudo in navdih. Obenem je to priložnost za iskanje načinov, kako bolje »ravnati z
Božjo besedo« (2 Tim 2,15).
yy V naši župniji, ki jo upravljajo salezijanci, je danes don Boskov praznik. Ustanovitelj salezijancev, sveti Janez
Bosko (1815 – 1888) je živel v času industrijske revolucije. Bil je duhovnik in je deloval v italijanskem mestu
Turin, kamor je “s trebuhom za kruhom” prihajalo veliko mladih. Boj za preživetje jih je silil tudi v krajo, zaradi
česar so se neredko znašli za zapahi. Don Boska je takšen položaj mladih globoko pretresel. Zato se je odločil,
da jim bo podaril svoje življenje in jim pomagal po svojih najboljših močeh. V oratoriju, kot je poimenoval
svojo vzgojno ustanovo, je zbiral na stotine mladih. Njegovo geslo je bilo: “Za vas živim.« Njegovo delo v Sloveniji nadaljujejo različne veje salezijanske družine – salezijanci, sestre hčere Marije Pomočnice, don Boskove
prostovoljke, salezijanski sotrudniki.
yy Naslednjo nedeljo je svečnica, praznik Jezusovega darovanja v templju. Svečnica, ki jo obhajamo drugega februarja, je pri nas zadnji dan božičnega časa. Na Slovenskem je še vedno lepa navada, da do tega dne domove
krasijo božične smrečice, gotovo pa jaslice, ki pa jih je prav na svečnico treba razdreti. Praznik, ki ima poganski
izvor, je pri nas že dolgo zasidran kot del cerkvenega leta, saj tega dne obhajamo spomin Marijinega očiščevanja, pa tudi njenega srečanja s Simeonom. Na svečnico je že stara slovenska navada, da na ta dan darujemo
sveče, ki bodo tisto leto gorele med svetimi mašami na glavnem in daritvenem oltarju. Sedaj več ne uporabljamo sveč iz voska, zato se priporočamo za vaše darove, ki jih uporabimo za nakup tekočega voska. Že sedaj
iskrena hvala za vsak vaš dar.
yy V mesecu februarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma
26. januar
730 Tenetiše
1. za + Antonijo in Miha Arneža ter vse ++ Mavščeve
2. za + Franca Pušarja, 30. dan po pogrebu
830
v zahvalo za vse kar se je zgodilo v letu 2019 in za zdravje
Ponedeljek
Angela Merici, ustanov. uršulink; Teodorik, škof
27. januar
1800
1. za + Ljuba Kuzmanoviča (obl.)
2. za zdravje
Torek
Tomaž Akvinski, duhovnik in c. uč.; Julijan Kastiljski, škof
28. januar
1800
za + Francko Štefe
Sreda
Konstancij, škof; Boleslava Lament, redovna ustanoviteljica
29. januar
1800
za ++ starša Janeza in Frančiško Frelih ter teto Genovefo
Četrtek
Peter Bolgarski, menih; Martina, mučenka
30. januar
ni svete maše
Petek
Janez Bosko, ustan. salezijancev; Franc Ksaver Bianchi, red.
31. januar
ni svete maše
Sobota
Brigita Irska, opatinja; Sever, škof
1. februar
1900
1. za + Ano (obl.) in Jurija Košnika
2. za + Blaža Urbanca
Nedelja
Jezusovo darovanje v templju – Svečnica
2. februar
730 Tenetiše
1. za + Vinka (obl.) in Milko Štefe ter Simona Likarja
2. za vse ++ Ribnikarjeve
830
za + Blaža in Marijo Gros
čiščenje in krašenje Trstenik –
1. februar
Tenetiše – Erika Jekovec

