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ČE JE BOG ZA NAS, KDO JE ZOPER NAS?

Kdo je z menoj? Na koga se lahko zanesem? Pri kom bom našel oporo, ko
bom padel, ko bodo vsi proti meni, ko ne bom več mogel skrbeti sam zase?
Vprašanja, ki v tej gospodarski in moralni krizi mučijo mnoge. Odgovor nanje
je treba najti, sicer nimaš pred seboj nobene prave prihodnosti in upanja, da
boš zadovoljen tudi na stara leta. Danes večina priznava, da smo zašli v neko
splošno zmedo, ko več ne vemo, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je krepost in
kaj greh, kaj nam bo koristilo in kaj škodilo. Vsa ta vprašanja so povezana z
ljudmi in izražajo stopnjo naših medsebojnih odnosov.
Ko je apostol Pavel razmišljal o svojem življenju po srečanju s Kristusom pred Damaskom,
ki mu je sledilo ustanavljanje krščanskih skupnosti, se ni mogel znebiti občutka, da je največkrat
imel vse proti sebi: tradicionalne Hebrejce po veri, jude, ki so sprejeli krščanstvo po oznanjevanju
apostolov in spreobrnjene pogane. Imel je le malo prijateljev, ki so mu verjeli in ga niso zapustili.
Hkrati pa je čutil, da ima v ozadju podporo Njega, ki mu je zaupal pomembno nalogo in ga poslal,
da ponese veselo novico o odrešenju do skrajnih meja tedaj znanega sveta. To svojo izkušnjo je delil
v pismu, ki ga je naslovil na kristjane v rimski prestolnici. Takole jim piše: »Če je Bog za nas, kdo
je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z
njim tudi vsega podaril?« To Pavlovo pismo je nekaj posebnega, ker ni naslovljeno na konkretno
krščansko skupnost, saj Pavel pred svojim prihodom v Rim ni poznal nobene tamkajšnje skupnosti.
Zato so strokovnjaki, ki se ukvarjajo s Pavlom prepričani, da je to pismo povzetek vsega Pavlovega
učenja in predstavlja osnovo, ki je bila nekaj stoletij kasneje sprejeta v veroizpoved.
Katera je osnovna resnica krščanstva, ki jo Pavel zagovarja? Skriva se v preprostem stavku, ki
smo ga to nedeljo slišali: »Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?« Povezana je s Pavlovo izkušnjo ob
spreobrnjenju: Bog se mu je razodel, v hipu je dojel vso globino krščanstva. Zato je bil prepričan, da
se mu glede nauka ni treba iti učit k apostolom, ki so Jezusa spremljali v času njegovega delovanja.
Ne smemo čuditi, da je Pavel z neko aroganco gledal na apostole, ko je govoril: »Jaz vem vse, mojemu
nauku ne morete ničesar dodati!« Ne podpiram te Pavlove vzvišenosti, a se strinjam z njegovo
trditvijo, da tisti, ki ima Boga, ne potrebuje še kakšnega dodatka. Rečeno bolj razumljivo: »Tisti, ki
veruje v osebnega Boga, ki se nam je razodel kot odrešenik, ne potrebuje nobenih prikazovanj, ker
ta njegovi veri ne morejo dodati nič novega.« Največ, kar lahko storimo je, da krepimo svojo vero
z molitvijo in dobri deli.
župnik Branko Balažic, SDB
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yy 2. postna nedelja. Godujeta Albin (Zorko), škof in Feliks III., papež.
yy Zimske počitnice otrok so minile, zato je verouk spet po rednem urniku.
yy Odmevi na dogajanje v naši župniji se še kar vrstijo: 25. februarja je bila krajša reportaža v Kmečkem glasu, v današnji številki Družini pa je dvostranska reportaža o naši župniji (Seme je padlo na plodna tla na 16. in 17. strani) in
dokaj obširno poročilo o dogodku blagoslova novih orgel (Za simfonijo bogoslužja na strani 25). Tokrat smo dobili
precej izvodov Družine, zato si na policah za tisk vzemite kakšen izvod in ga ponudite tudi prijateljem. Cena je 1,85
€. Znesek vrzite v nabiralnik, ki je ob policah za tisk.
yy Danes boste dobili glasovnice za izbiranje članov ŽPS-ja in novih ključarjev. Ena glasovnica je za eno gospodinjstvo.
O vlogi članov ŽPS-ja ste lahko poslušali obširna poročila na Radiu Ognjišče. Predlagajte takšne posameznike,
ki se bodo dejavno vključevali v življenje župnije in bodo pripravljeni sprejeti in voditi kakšno področje dela.
Število duhovnikov se drastično manjša, zato bo duhovnikovo delo bolj zakramentalne in oznanjevalne narave, vsa
tehnična in organizacijska dela pa bodo vedno bolj vodili odgovorni laiki. Kako boste izbirali člane ŽPS-ja imate
razloženo na glasovnicah, ki jih izpolnjene vrnete do naslednje nedelje.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah.
yy Naslednjo nedeljo bomo pobirali sedežnino za leto 2015. Na podružnici in v župnijski cerkvi je sedežnina enaka že ne nekaj
let (15 €). Izvzeti so tisti, ki so sedežnino plačali vnaprej za 5 ali 10 let. Z nabranim izkupičkom krijemo del rednih stroškov
vzdrževanja podružnice in župnijske cerkve. Iskrena hvala za to obliko pomoči pri vzdrževanju sakralnih objektov.
yy Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci vabi na shod »Dan Ljubezni«, ki bo 3. marca 2015 ob
16.30 pred Državnim zborom. V prijetnem vzdušju s kulturnim programom bo pričevanje o lepoti in pomenu materinske in očetovske ljubezni, poslanstvu starih staršev ter zavzemanje za srečno otroštvo slovenskih otrok. Vabljeni
k množičnemu slavljenju življenja.
yy Romanje v Medžugorje se hitro približuje, zato smo začeli pobirati prvi obrok plačila (75 €) in drugi obrok plačila
(100 €) za romanje v Lurd.
yy V Škofji Loki bo letos spet več predstav Škofjeloškega pasijona. Na policah za tisk imate zgibanke s sporedom. Priporočam vam ogled kakšne od predstav.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Mnogi živijo v prevarah, ko pričakujejo boljše, pa se niti ne potrudijo, da bi storili
dobro, kot pravi pregovor: boljše je sovražnik dobrega.
yy V mesecu marcu je še precej prostih dni za mašne namene.
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2. postna nedelja
Nedelja
za župljane
800 Tenetiše
1. za + Jožeta Zupana (obl.)
930
2. za + Antonijo in Jožeta Perčiča
3. za + Barbaro Lombar (obl.)
Ponedeljek
Agnes (Neža) Praška, opatinja; Angela od Križa, red. ust.
2. marec
1730
za srečno zadnjo uro
Torek
Konigunda, kraljica; Anzelm Furlanski, opat
3. marec
1730
za + Jožeta Žagarja, dar sosedov
Sreda
Kazimir, poljski kraljevič; Lucij I., papež
4. marec
1730
za + Marijo Petrovič, dar molitvene skupine
Četrtek
Hadrijan (Jadran), mučenec; Olivija (Livija), mučenka
5. marec
1730
za + Antonijo Perčič (obl.)
Petek
+ Fridolin, opat; Koleta (Nika), redovnica
6. marec
1730
za ++ starše Petra in Ivano Eljon
7. marec
Sobota
Perpetua in Felicita, mučenki; Pavel, škof
1730Tenetiše
za župljane
1. za + Zdravka Sirca, dar sosedov
1900
2. za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov
3. za + sestro Francko Bartol in njene starše
Nedelja
8. marec
3. postna nedelja
800 Tenetiše
za + Aleša in Francija Grašiča
1. za + Franca Koširja (obl.)
930
2. za + Alojzijo Jeler
čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
7. marec
Tenetiše – Švegelj Andreja

