
LJUDSTVO JE POSNEMALO VSE GNUSOBE NARODOV IN OSKRUNILO 
GOSPODOVO HIŠO

Za Kronista, pisatelja dveh Kroniških knjig, je zgodovina jasen dokaz, kako 
Bog posega v življenja naroda in posameznika. V središču njegovega zanima-
nja sta predvsem tempelj in bogoslužje, ki naj se v njem opravlja. Slovesnosti 
in obredi naj bi bili izraz veselja in zahvale, kar je bilo najbolj vidno v Davidovi 
dinastiji, samarijski kralji pa so bili s svojimi obredi, ki so jih oskrunili z Baa-
lovim kultom, razkolniki in zato niso bili zgledni predstavniki izvoljenega naroda.

Prvo berilo, ki ga beremo to nedeljo, izpostavi dogajanje, ki je povezano s templjem: »Vodilni 
duhovniki in ljudstvo so kopičili nezvestobo, posnemali vse gnusobe narodov in oskrunili Gos-
podovo hišo … Kaldejci so zažgali Božjo hišo, podrli jeruzalemsko obzidje in požgali z ognjem 
vse palače v njem, da so pokončali vso dragoceno opremo v njih. Kar jih je ušlo meču, so odpe-
ljali v ujetništvo v Babilon.« To je leta 586 pr. Kr. povzročil perzijski kralj Nebukadnezar. Ta kralj 
je glavna oseba Verdijeve opere Nabucco, katere osrednja tema so sanje ljudstva o domovini, iz 
katere so pregnani. V tej operi je znani Spev sužnjev, ki ga pogostokrat slišimo in v resni družbi 
tudi radi zapojemo. Pesem govori o počutju izgnancev, ki so daleč od domovine: »Naj splava 
misel nad zelene ravni, naj pozdravi Jordana vode in porušene sionske zidove. Naj pozdravi do-
movino, kjer sem bil nekoč svoboden!« Čeprav je Nebukadnezar porušil jeruzalemski tempelj, 
ga judovsko izročilo obravnava predvsem kot orodje, s katerim je Bog kaznoval odpad Judovega 
rodu od vere. V Danielovi knjigi je predstavljen kot moder poganski kralj, ki je bil pripravljen 
priznati premoč izraelskega Boga. Ta Bog je zares pravi Bog, ki posluša ljudstvo in vidi njihovo 
pokoro in kesanje.

Rešitev je Bog poslal ravno tako po poganskem nasledniku Kiru II. Velikem. Njegovo cesar-
stvo je obsegalo vse nekdanje države Bližnjega vzhoda, večino Srednje Azije, vse do Kavkaza. Kir 
II. Veliki je spoštoval običaje in verovanja prebivalcev dežel, ki jih je osvojil, s čimer je ustvaril 
uspešno centralizirano vladavino, ki je delovala za napredek in v korist vseh podložnikov. Kro-
nist o njem zapiše: »Vsa kraljestva na zemlji mi je dal Gospod, Bog nebes, in mi naročil, naj mu 
sezidam hišo v Jeruzalemu, ki je v Judeji. Kdor med vami je iz vsega njegovega ljudstva, naj bo z 
njim Gospod, njegov Bog, in naj odide.« On Izraelovega Boga ni poznal in vendar ga je Bog sam 
izbral za svoje orodje, da bi na njem pokazal, kako je Bog tisti, ki vse pripravlja in vodi. Bog je 
glavni avtor človeške zgodovine in ne človek.
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Nedelja 4. postna nedelja – papeška nedelja 14. marec
yy Danes je 4. postna nedelja – papeška nedelja. Godujeta Perpetua in Felicita, mučenki.
yy Danes je papeška nedelja, ki je vezana na dan izvolitve aktualnega papeža. Papež Frančišek je bil izvoljen za 
papeža 13. marca 2013. Za nas katoličane papež ni le rimski škof, Petrov naslednik, ampak je v prvi vrsti Kristu-
sov namestnik. Vsi trije navedeni naslovi imajo svojo teološko razsežnost. Poveličani Kristus je na viden način 
med nami navzoč v evharistiji in v osebi rimskega škofa, ki je njegov namestnik na zemlji.

yy S starši prvoobhajancev smo se zmenili, da bomo kot pripravo na prvo obhajilo v postnem času imeli križev 
pot. Srečanje bo v petek ob 17.00 v cerkvi. Križev pot bo samo za prvoobhajance in njihove starše.

yy V petek je praznik in god svetega Jožefa, moža device Marije in Jezusovega krušnega očeta. Ta dan začenjamo 
teden družine in tudi leto družine, ki se bo zaključilo s svetovnim srečanjem družin v Rimu junija 2022. Sveta 
maša v čast sv. Jožefu bo zvečer ob 18.00. Lepo vabljeni.

yy V petek zvečer bo zoom srečanje za birmance in njihove starše. Začetek je ob 19.00. Na internetni strani župni-
je Trstenik imate povzetek prvega srečanja kot pomoč za petkovo spraševanje.

yy Z očetovskim srcem: Sveti papež Pavel VI. opozarja, da se je Jožefovo očetovstvo stvarno izrazilo v tem, da je 
iz svojega življenja naredil služenje, žrtev skrivnosti učlovečenja in odrešenjskega poslanstva, ki je z njo pove-
zano; da je svojo zakonito avtoriteto, ki mu je pripadala nad Sveto Družino, uporabil za popolno daritev sebe, 
svojega življenja, svojega dela; da je svojo človeško poklicanost k ljubezni do doma spremenil v nadčloveško 
darovanje samega sebe, svojega srca in vseh sposobnosti v ljubezni, ki je postavljena v služenje Mesiju, ki se 
razvija v njegovi hiši. Zaradi te vloge v zgodovini odrešenja je sv. Jožef oče, ki ga je krščansko ljudstvo vedno 
ljubilo, kakor dokazuje dejstvo, da so mu po vsem svetu posvečene številne cerkve; da so se mnoge redovne 
ustanove, bratovščine in cerkvene skupine navdihovale pri njegovi duhovnosti in nosijo njegovo ime; in da v 
njegovo čast že stoletja potekajo različne svete uprizoritve. Veliko svetnikov in svetnic je bilo navdušenih čas-
tilcev, med katerimi je Terezija Avilska, ki ga je sprejela za zagovornika in priprošnjika; veliko se je priporočala 
njemu in prejela vse milosti, za katere je prosila. Opogumljena po svoji izkušnji je svetnica tudi druge prepriče-
vala, da so ga častili. V vsakem molitveniku najdemo kakšno molitev v čast sv. Jožefu. Posebne prošnje so nanj 
naslovljene ob sredah, zlasti pa celoten mesec marec, ki je tradicionalno posvečen njemu.

yy V mesecu marcu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

4. postna nedelja – papeška nedelja
za + Aleša in Francija Grašiča (obl.)
1. za ++ starša Alojza in Nežo Gregorc
2. za + Jožeta (obl.) in Ivano Zupan

14. marec

Ponedeljek
1800

Ludovica de Marillac, red.; Klemen Marija Dvoržak, red.
za + Antona Zormana

15. marec

Torek
1800

Herbert, škof; b. sl. Danijel Halas, duhovnik in mučenec
za duhovne poklice

16. marec

Sreda
1800

Patrik (Patricij), škof in misijonar; Jerca (Jedrt), opatinja
za + Mirjano Zupan, 7. dan

17. marec

Četrtek Ciril Jeruzalemski, škof in c. uč.; Marta Le Bouteiller, red. 18. marec
Petek
1800

+ Jožef, Jezusov rednik; Adeltruda, devica – zač. tedna družine
za ++ starše Weisseisen

19. marec

Sobota
1900

Martin iz Brage, škof; Marija Jožefa, redovna ustanoviteljica
1. za + Franca Ušlakarja
2. za duše v vicah

20. marec

Nedelja
730 Tenetiše

830

5. postna – tiha nedelja
1. za + mamo Olgo, ata Petra in brata Milana Hribarja
2. za + Mici Pušavec, dar sosedov
za + Katarino (obl.) in Petra Eljona ter Janeza Ješeta

21. marec


