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VSE DELAM ZARADI EVANGELIJA

O pravicah in dolžnostih se stalno prepiramo. Posameznik postavlja
na prvo mesto to, kar mu pripada in pozablja, da življenje ni samo
prejemanje, ampak tudi dajanje, če hočemo vzdrževati pravo ravnovesje
v družbi. Medsebojni odnosi so zato vedno povezani s kompromisi, ko
enkrat obvelja tvoja volja, drugič volja drugega in kdor se ne zna prilagajati
se hitro sam izloči, ali pa ga družba potisne na stranski tir. Takšen je zakon
življenja. Zato je zelo pomembno, da vsakdo najde svoj osebni odgovor
na vprašanje: komu sem odgovoren oziroma koga moram najbolj upoštevati? S tem pa že
vrednotim svoje ravnanje: ali moram biti komu hvaležen za svoje življenje?
Ko je apostol Pavel delal analizo svojega življenja se je moral zelo potruditi in vložiti veliko
energije, da je dobro ocenil svojo prehojeno pot. Pri tem se je moral soočiti z obdobjem, ko je
živel kot farizej in s časom po spreobrnjenju, ko je postal kristjan. Gre za dva stila življenja, ki
sta se izključevala. Kateremu bo dal prednost? Svoj odgovor je zaupal Korinčanom v svojem
prvem pismu: »Če oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to moja dolžnost.
Kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal!« Tako je apostol Pavel svojim bralcem razodel
poslanstvo, ki si ga ni sam izbral, ampak mu je bilo zaupano zaradi Božjega načrta. Ko spoznaš,
za kakšno nalogo te je Bog izbral, se ne smeš ozirati ne na levo ne na desno, ampak vsak dan
biti na razpolago Bogu: »Tukaj sem. Kaj naj storim?«
Prepoznati Božji načrt v svojem življenju! Večina se s tem vprašanjem ne ukvarja? Kot da
ni pomembno vedeti, kakšne je smisel življenja. Tisti, ki ne najde odgovora, živi brez vsebine,
životari iz dneva v dan in pada iz ene skrajnosti v drugo. Takšno življenje ni osebno, v ozadju
ni nobenih življenjskih sanj, je zgolj posnemanje tega, kar počnejo drugi. Včasih je sicer dobro,
da si anonimen, da ne izstopaš s svojimi dejanji, da se skrivaš za drugimi, a hitro se pojavi
naveličanost, ko si sit vsega in ne prepoznaš pravih vzgibov, ki bi te prebudili iz zaspanosti.
Apostol Pavel je bil prepričan, da je treba jasno vedeti, kaj bi rad v življenju dosegel in se ne
bati izpostavljanja s svojimi zamislimi, prepričanji in konkretnimi dejanji. Samo na tak način
smo lahko pravi pričevalci za resnico, ki jo zagovarjamo, samo z jasnimi odločitvami smo
lahko za druge trn v peti in kamen spotike. Treba je izzivati: ne s svojo pokvarjenostjo, ampak
z načelnostjo, dobroto, usmiljenjem, z vsem, kar je svet zavrgel kot nepotrebno, ker ne prinaša
užitkov in lahkotnega življenja. Zato se vsak dan potrudimo najti odgovor na vprašanje: Za
kakšno stvar se trudim oziroma, kaj je moja dolžnost?
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
5. nedelja med letom
8. februar
yy Danes je 5. nedelja med letom. Godujeta Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj in Jožefina Bakhita, sužnja. Danes je tudi Prešernov dan.
yy Za nami so prva letošnja don Boskova praznovanja. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi maše v naši
župnijski cerkvi, hvala otroškemu zborčku, ki je sodeloval na osrednji prireditvi na Rakovniku, hvala Barbari
Lombar, da je, kljub zahtevnemu programu, otroke pripravila za uspešno sodelovanje. Danes, zvečer ob 19.00
pa bo v dvorani krajevne skupnosti Trstenik don Boskovo srečanje za birmance in njihove starše iz Tržiške
dekanije. Vabljeni tudi drugi, predvsem starši veroukarjev.
yy V sredo je praznik Lurške Matere božje, svetovni dan bolnikov, v naši župniji tudi dan celodnevnega češčenja
Najsvetejšega. Zaradi del v cerkvi bomo imeli češčenje v kapeli župnišča. Ob 7.00 bo prva sveta maša in nato
izpostavitev Najsvetejšega. Druga maša bo ob 10.00. Ob 11.00 bo ura češčenja za dekanijske duhovnike in nato
prekinitev češčenja do 15.00. Ob 17.00 bodo v cerkvi litanije in zaključna sveta maša. Vabljeni, da se z molitvijo
in slavljenjem Boga v Najsvetejšem zakramentu zahvalimo za številne milosti, ki jih prejemamo.
yy V nedeljo bomo imeli blagoslov obnovitvenih del in novih orgel. Ob 9.30 bo slovesnost vodil ljubljanski nadškof
msgr. Stane Zore. Orgle bo predstavil organist Tone Potočnik. K slovesnosti povabite tudi svoje prijatelje in
znance od drugod. Ofer bo namenjen za stroške obnovitvenih del in za nove orgle. Naj vam vsemogočni Bog
bogato povrne za vsak vaš dar. Po maši bo pogostitev za vse, zato se gospodinjam priporočam za domače pecivo
in piškote. Že sedaj se iskreno zahvaljujem vsem, ki boste vsak na svoj način pomagali pri pripravi slovesnosti.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Pogum, delajmo s srcem! Bog nam bo kot dober gospodar poplačal. Večnost bo zadosti dolga, da se spočijemo.
yy V mesecu februarju je še precej prostih dni za mašne namene.
Nedelja
5. nedelja med letom
8. februar
800 Tenetiše
za + Lojzeta Murna (obl.), starše, sestre in brate
930
za + Antona Perčiča, dar Žagarjevih
Ponedeljek
Aplonija (Polona), muč.; Ana Katarina Emmerick, red.
9. februar
1730
za + Marijo Toporiš
Torek
Alojzij Stepinac, škof; Viljem Veliki (Vilko), puščavnik
10. februar
1730
za + duhovnika Franca Jamnika
Sreda
Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov; Benedikt, opat
11. februar
700
za župljane
1000
za + Nežo Studen (obl.) in brata Jožeta
1700
za + očeta Alojza Markuta (obl.)
Četrtek
Evlalija, mučenka; Feliks, opat
12. februar
1730
za + mamo Felicito
Petek
Jordan Saški, redovnik; Kristina Spoletska, vdova
13. februar
1730
1. za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov
2. za + Marijo Zaplotnik (obl.)
Sobota
Valentin (Zdravko), mučenec; Vincenc Vilar, mučenec
14. februar
1730Tenetiše
za ++ sobrate salezijancev
1900
za + Majdo in Janeza Marinko ter Veroniko Štular
Nedelja
6. nedelja med letom
15. februar
800 Tenetiše
za + Marijo Markovič (obl.)
930
1. za + Vida in Alojzijo Jeler (obl.)
2. za + Franca Grašiča
čiščenje in krašenje Trstenik – Kern Ana
14. februar
Tenetiše –

