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BODITE POPOLNI, KAKOR JE POPOLN VAŠ NEBEŠKI OČE

Vsakdo nosi v sebi globoko željo, da bi bil popoln, perfekten, vsestransko
zgrajena osebnost, ki bo vsak trenutek srečna in zadovoljna. Nekaterim to
uspeva, večini pa ne? Kje so vzroki, da so mnogi nezadovoljni, nestrpni in
brez pravega načrta, kaj bi radi dosegli? Mislim, da je glavni vzrok ta, da
imamo preveč različna merila glede popolnosti oziroma nismo prepričani,
kaj nam koristi in kaj nam škodi. Večina je preveč usmerjena na »imeti«
in ne na »biti«. Ko je smisel tvojega življenja čim več imeti, boš iskal trenutne užitke in
ugodnosti, ne da bi se spraševal, kakšne bodo posledice. Kdor je bolj pazljiv potem hitro
odkrije, da je z nekaterimi užitki bolj zadovoljen kot z drugimi in začne biti izbirčen. Ta
je že v neki prednosti in lahko upa, da bo njegovo življenje dobilo vsaj minimalni načrt za
pravo usmeritev. Najbolje pa se počutijo tisti, ki menijo, da je bolj pomembno »biti« kot
»imeti«. Ti niso postavili na vrh lestvice vrednot denar, uspeh in biti med elito, ampak »biti
dober človek«. Oni so razumeli, da starozavezna trditev »Oko za oko in zob za zob!« ne rešuje
problemov. Prav tako je nevzdržna trditev, da sovražnik ni tvoj bližnji in ga zato ni treba imeti
rad. Jezus je te starozavezne opredelitve nadgradil z razlago, da ima Bog Oče rad vsakega
človeka, ne glede na raso, spol, izobrazbo, vero ali kakšno drugo opredelitev. Zato nam Jezus
pravi: »Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče!« Kaj pomeni »biti popoln«?
Ko bolj natančno gledamo na Jezusovo življenje, pridemo do zaključka, da se je on zelo
potrudil, da bi bil »dober človek«. Poslušal je vse, ki so prihajali k njemu, jih skušal razumeti,
jim kaj dobrega svetovati in predvsem se je trudil, da bi jih prepričal, kako morajo načrt
svojega življenja narediti v skladu s sposobnostmi, ki jih imajo. Bolj Treba je biti to, kar si
lahko! Sprejmi se kot omejeni človek in ne zavidaj drugim njihove sposobnosti.
Jezus se je zelo trudil, da bi nam bil blizu kot človek. Hotel je biti tak, da bi ga lahko
posnemali. Zato je bil včasih tudi jezen, prepiral se je, jokal je, vzel je celo bič in iz templja
napodil trgovce in mešetarje, ki so iz Božje hiše naredili tržnico. Nečesa pa se je zelo izogibal:
greha! Ko ga je v puščavi hudič skušal, mu je dal jasno vedeti, da hoče služiti samo Bogu. Jezus
je videl popolnost v tem, da ne grešiš oziroma ne dovoliš, da bi te imel vladar teme v svoji
pasti. Biti brez greha pomeni biti popoln. To je ideal, ki se mu skušamo vedno bolj približati.
Enim to bolj uspe kot drugim, a pomembno je, da se trudimo, da imamo ta ideal vedno pred
seboj in po vsakem padcu ponovno vstanemo.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
7. nedelja med letom – pustna nedelja
23. februar
yy Danes je 7. nedelja med letom. Godujeta Polikarp, škof in Jožefina Vannini, redovna ustanoviteljica.
yy Zimske počitnice otrok so za nami. Od ponedeljka naprej bo verouk spet po ustaljenem urniku.
yy Vsako leto se vrača postni čas, štiridesetdnevna duhovna priprava na obhajanje velikonočnih dogodkov. Post
začnemo s starodavnim obredom polaganja pepela na glavo kot znamenje ponižnosti in sprejemanja svoje
omejenosti, tudi časovne, življenjske. Pepel je sad ognja, ki je gorel, simbol očiščenja. Spreobrni se in veruj
evangeliju! V sredo bo v župnijski cerkvi pepelenje med mašo, v Tenetišah pa bo obred pepelenja na 1. postno
nedeljo.
yy Pepelnična sreda in veliki petek sta dneva strogega posta. Na ta dva dneva se verniki le enkrat na dan najedo do
sitega in se zdržijo vseh mesnih jedi. Vsi verniki, ki so dopolnili osemnajsto leto in še niso stari šestdeset let, so
se dolžni postiti (razen v izjemnih primerih, npr.: bolezen). Vse ostale petke v postnem času velja samo zdržek
od mesnih jedi. Poleg zdržka mesa so še druge možnosti: zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave ali
kajenja, zdržek od televizije, računalnika. Namesto tega več časa posvetimo stikom z bližnjimi, omejitvi v hrani
in pijači z namenom, da prihranjeno podarimo revnim, ipd. Vsak korak šteje! Pridružite se preventivni akciji
40 dni brez alkohola! Na policah za tisk si vzemite zgibanke in »solzo«, ki jo namestite na vidno mesto svojega
avtomobila, da bo spodbuda še za druge.
yy Ob nedeljah bo v župnijski cerkvi in na podružnici križev pot na koncu maše.
yy V petek, 28. marca bo sestanek ŽPS-ja. Narediti moramo kandidatno listo za nove volitve ŽPS. Pogovoriti se
moramo tudi o nujnih delih, ki so povezana s cerkvenimi nepremičninami in jih moramo opraviti do konca
tega leta. Srečanje bo ob 18.30.
yy V mesecu marcu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
23. februar
Nedelja
7. nedelja med letom – pustna nedelja
730 Tenetiše
1. za + Marijo Markovič (obl.)
2. za + Ivano Kern, 30. dan po pogrebu
za ++ starša Antona in Manco ter Janeza Dobrina
830
Ponedeljek
Matija, apostol; Konstancij, redovnik
24. februar
1800
Za + Manco Perčič (obl.) in vse ++ Cudermanove
Valburga, opatinja; Nestor, škof in mučenec
25. februar
Torek
za + Janeza Žaklja
1800
++ pepelnica – Aleksander, škof; Porfirij, puščavnik in škof
26. februar
Sreda
za vse ++ Blažirjeve (obl.)
1800
Četrtek
Bazilij in Prokopij, redovnika; Baldomir, spokornik
27. februar
ni svete maše
Petek
+ Roman, opat; Hilarij (Radovan), papež
28. februar
ni svete maše
29. februar
Prestopni dan – Antonija Firenška, vdova
Sobota
1. za + Francko in Jožeta Gregorca
1900
2. za vse ++ Seknetove
1. marec
Nedelja
1. postna nedelja
730 Tenetiše
1. za + Lojzeta Vindišarja (obl.)
2. za + Nado Lukanec
1. za + Jožeta Zupana (obl.)
830
2. za + Tončko Uranič (obl.)
čiščenje in krašenje Trstenik – postni čas
29. februar
Tenetiše – Kobal Mira

