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ŠE ŠTIRIDESET DNI IN NINIVE BODO RAZDEJANE

Otroci poznajo zgodbo o Jonu, ki je tri dni preživel v veliki ribi, le
nekaterim pa je znano nadaljevanje te zgodbe, spreobrnjenje Ninivljanov.
Gospod je Jona izbral za posebno poslanstvo, da Ninivljane opomni, da
Bogu ne ugaja njihovo življenje in bo sledila kazen. Jona je bil slabe volje:
prepotovati bo moral skoraj več kot osem sto kilometrov, kar mu bo vzelo
mesec dni, morda še več, ni pa se mogel obrniti in ubežati svoji nalogi. To
je že poskusil, a Bog je na morje poslal vihar, mornarji so ga vrgli v morje, pogoltnila ga je
riba in ga čez tri dni izbljuvala na obalo. Bog mu je dal novo priložnost, zato se je odpravil
na pot.
»Še štirideset dni in Ninive bodo razdejane!« Jona oznanja v velikem mestu s približno
sto dvajset tisoč prebivalci. Bil je pogumen in s svojim sporočilom je zbudil pozornost.
Poslušali so ga in njegove besede so se razširile kot požar. Tudi kralj mu je prisluhnil in
ponižno priznal, da je njegovo ljudstvo krivo za hudobijo in nasilje. Hkrati pa je upal, da se
bo Bog omehčal, ko bo videl njihovo kesanje. Vsi so si nadeli spokorna oblačila in se postili.
Bog gleda v človekovo srce in vsaka sprememba v pravi smeri ga gane. Bog je usmiljen. Ko
se odločil, da bo ljudi kaznoval, jih najprej opominja in počaka na odziv. Če se pokesamo in
spremenimo svoje življenje, začutimo njegovo usmiljenje in neskončno ljubezen. Zato nam
Jezus daje Ninivljane za zgled: vsako spreobrnjenje je povezano s kesanjem in spremembo
življenja. Bog nas čaka odprtih rok, da se mu ponovno približamo in ga vzljubimo.
Jona pa ni tako razmišljal: pričakoval je, da bo kazen prišla. Ali je morda lagal, ko je
govoril, da bodo čez štirideset dni Ninive razdejanje? Ljudje so mu verjeli, sedaj pa uničenja
ne bo! Ali se je bal, da ga bodo zasmehovali in ga imeli za krivega preroka? Ni se veselil, da so
se ljudje pokesali in ni bil vesel, da se jih je Bog usmilil. Tonil je v vedno globljo zagrenjenost,
samopomilovanje in ranjeni ponos.
Bog naredi še en čudež: pripravi kloščevec, ki zrase nad Jonom, da bi mu bil za senco. Ko
se je Jona tega razveselil, je Bog pripravil črva, da je načel kloščevec in ta je usahnil. Sonce je
pikalo Jonovo glavo, da je medlel. Jona je dejal: »Bolje je zame, da umrem, kakor da živim!«
Bog mu je rekel: »Ti žaluješ zaradi kloščevca, ki se nisi trudil zanj, jaz pa naj ne bi žaloval
zaradi Niniv, velikega mesta?« Kako smo jezni, da v kakšni majhni stvari nismo uslišani, a
se ne znamo veseliti, če se množica spreobrne in vrne k Bogu! Kako sebičen je lahko človek!
Župnik Branko Balažic, SDB
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yy Danes je 3. nedelja med letom – nedelja Božje besede. Godujeta Frančišek Saleški, cerkveni učitelj in Felicijan, škof in mučenec.
yy Danes je Nedelja Božje besede, ki jo že drugič praznujemo na ravni vesoljne Cerkve. Letošnje praznovanje bo
vsaj iz dveh vidikov nekaj posebnega. Ta nedelja bo namreč hkrati vrhunec leta Božje besede, ki jo je Katoliška biblična federacija razglasila ob 1600. obletnici smrti največjega prevajalca Svetega pisma sv. Hieronima.
Papež Frančišek je ob tem napisal apostolsko pismo Odprl jim je um, s katerim je želel spodbuditi iskanje
novih načinov, kako Sveto pismo čim bolj približati vsakdanjemu življenju sodobnega človeka. Geslo letošnje
Nedelje Božje besede pri nas, Tedaj so se jima odprle oči (Lk 24,31), je tudi tokrat vzeto iz odlomku o emavških
učencih. Vsi smo tokrat pred izzivom, da tudi v teh izrednih razmerah s pomočjo Božje besede prepoznavamo
Vstalega, ki spremlja svojo Cerkev in jo želi voditi. Vsakdo, ki odpira Sveto pismo, je najprej nagovorjen, da
odpre oči za življenje, ki ga živi. V njem bo gotovo zaslutil tudi Njega, ki ga ljubi in spremlja. In če mu bo ob
branju Svetega pisma želel prisluhniti z ljubeznijo, se mu bo Vstali gotovo razodel.
yy Ta teden bo prva triada začela z redno šolo v šolskih prostorih, zato bomo verjetno kmalu dobili zeleno luč tudi
za reden verouk. Glede verouka se bomo s posameznimi razredi sproti dogovarjali.
yy Naslednjo nedeljo je god svetega Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev, Hčera Marije Pomočnice in nekaterih drugih vej salezijanske družine. V naši župniji zaradi epidemije korona virusa letos ne bomo praznovali
tako slovesno, kot prejšnja leta, a bo gotovo v ospredju kakšna spodbudna misel tega velikega vzgojitelja in
učitelja mladih. »Kadar stvari potekajo dobro, jih ni treba spreminjati s pretvezo, da jih bomo izboljšali.« Ta don
Boskov stavek lahko okrepimo z izkušnjo: »Ne uničuj dobre tradicije, pa čeprav je stara že tisoč let!« Vse, kar
je dobro, je treba negovati in ohranjati. Res pa je, da primerjanje z neko drugo prakso ni nikoli odveč, ker nam
odpira oči, da smo bolj senzibilni glede vsega, kar jemo, pijemo, s kom se družimo in kako skrbimo za živahnost svojega življenja. Dobro se je izogibati novostim zaradi novosti, ker kakšne stvari še nismo poskusili, ker
nismo »in«, če nimamo te izkušnje. Takšna zvedavost je že mnoge privedla v odvisnost.
yy V mesecu februarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
3. nedelja med letom – nedelja božje besede
24. januar
730 Tenetiše
1. za vse ++ Jožove
2. za + Jakoba in Ivano Kern (obl.)
830
za + Slavka Pečnaka
Ponedeljek
Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska
25. januar
1800
za + Kristino Valjavec (obl.) in vse ++ Oreškove
Torek
Timotej in Tit, škofa; Pavla Rimska, vdova
26. januar
1800
za + Ljuba Kuzmanoviča (obl.)
Sreda
Angela Merici, ustanoviteljica uršulink; Teodorik, škof
27. januar
1800
za + teto Francko Štefe
Četrtek
Tomaž Akvinski, c. učitelj; Julijan Kastiljski, škof
28. januar
Petek
Konstancij, škof; Boleslava Lament, redovna ustanoviteljica
29. januar
Sobota
Martina, mučenka; Peter Bolgarski, menih
30. januar
1900
za + Jožico Bizjak, 7. dan po pogrebu
Nedelja
4. nedelja med letom
31. januar
730 Tenetiše
za + Franca Jalna, dar družine Erjavec
830
za + mamo Ano (obl.) in očeta Jurija Košnika
čiščenje in krašenje Trstenik:
Tenetiše:
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

