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ČE JE MOŽ GOBAV, NEČIST, NAJ GA DUHOVNIK RAZGLASI ZA NEČISTEGA

Najdišča neandertalca kažejo, da so naši predniki spoštovali drug
drugega in so za svoje bolne in ostarele zelo skrbeli. Ta skrb je verjetno
postala neke vrste imperativ z nastankom organiziranih skupnosti in
civilizacij, ko ne skrbiš le za svoje najbližje, ampak za vse ljudi oziroma
za vsa živa bitja. V obdobju lovcev in jamskih bivališč je bilo to nekaj
splošnega, z nastankom mestnih držav pa to ni več samo po sebi umevno
in se bolezen začne izrabljati v politične namene. Socialne skupine, ki jih je bilo treba
izločiti, so povezovali z boleznijo. Bolezen postane znak, tatu, ki posameznika ali skupino,
ki ji pripada, ožigosa pred vsemi. Najpogosteje so bili stigmatizirani bolniki z nalezljivimi
boleznimi kot so kuga, gobavost, tuberkuloza, aids in različnimi kožnimi boleznimi. »Če
je mož gobav, nečist, naj ga duhovnik razglasi za nečistega!« beremo v Tretji Mojzesovi
knjigi. Srednjeveško epidemijo kuge so razložili s trditvijo, da Judje zastrupljajo vodnjake
kristjanov. Metaforo »nečistega« židovstva pa smo doživeli tudi pred drugo svetovno vojno,
ko je bilo treba Tretji rajh znova očistiti Judov in jih iztrebiti v imenu rasne higiene. Nas
je holokavst kaj izučil? Zdi se, da ne veliko. Nedolgo nazaj je bil v ospredju aids, ki ga
povezujemo s homoseksualnostjo, s prostitucijo, s črno Afriko in s tihim dodatkom, da
gre za zasluženo kazen. Stigmatiziranje bolezni ima neslutene posledice. V ospredju ni le
izolacija težkega bolnika, ampak so dodatno ožigosani tudi njegovi sorodniki in ustanove,
ki za te bolnike skrbijo.
Prihaja čas za novo skupino, ki jo je treba stigmatizirati: to so starostniki. Res je sicer,
da s staranjem prihajajo mnoge nove bolezni, kot je na primer demenca, a glavni vzrok,
da bodo starejši potisnjeni na obrobje, je napačno mnenje, da v času vrtoglavega razvoja
tehnologij in informatike, ni več prostora za izkušnje in modrost.
Evangelisti poročajo, da je Jezus imel drugačno stališče do bolnih in izločenih. Gobavec
se mu je zasmilil, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Jezusu
se je gobavec najprej zasmilil. Sočustvoval je z njim. Tako se srečamo s podobo Boga, ki čuti
s človeško slabostjo in bolečino. Enako kot Jezus, se moramo tudi sami upreti prevladujoči
miselnosti svojega časa, ki zapostavlja nekatere posameznike in skupine. Vsi smo namreč
bratje in sestre istega nebeškega Očeta, ki noče zavreči nikogar in so mu najbolj pri srcu
ubogi, zapostavljeni in bolni, danes še prav posebej vsi tisti, ki so zboleli od korona virusa.
Župnik Branko Balažic SDB

Nedelja
6. nedelja med letom
14. februar
yy Danes je 6. nedelja med letom. Goduje Valentin (Zdravko), duhovnik in mučenec.
yy Pust 2021 bo kot vsa druga leta čas rajanja, veseljačenja, pustnih šem in norčij. Je čas veselja ob pripravah
na pomlad in čas, ko skriti za pustno šemo lahko povemo vse tisto, kar si drugače ne bi upali. Pust je čas, ko
šeme prevzamejo oblast. Gre za starodavno šego, ki izvira iz Rimskih časov, ko so februarja po ulicah divjali
z groznimi maskami, ki so predstavljale umrle prednike. Pozneje se je običaj pomešal s keltskim običajem
preganjanja zime in praznovanja pomladi. V času krščanstva so praznik prestavili pred 40-dnevni postni čas,
tako da ima zdaj na koledarju svoj čas in ime, ki naj bi izhajalo prav iz posta.
yy Vsako leto se vrača postni čas, duhovna priprava na obhajanje velikonočnih dogodkov. Čas šem je mimo.
Odložiti je treba masko. Spet moramo pokazati svoj pravi obraz. Zato post začnemo s starodavnim obredom
polaganja pepela na glavo kot znamenje ponižnosti in sprejemanja svoje omejenosti. Pepel je sad ognja, ki
je gorel, simbol očiščenja. Pepel pomeni minljivost. Mojo minljivost ne minljivost drugih. Moj konec mi
napoveduje, ko mi mašnik začrta na čelo križ in reče: “Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš!” Vse
postane pepel. Moja hiša, moja obleka, oprava in denar, travnik in gozd. Pes, ki me spremlja in žival v hlevu,
roka, s katero pišem, beroče oko in vse moje telo. Ljudje, ki sem jih ljubil, ljudje, ki sem jih sovražil in ljudje,
ki sem se jih bal. Kar se mi je na zemlji zdelo veliko in majhno in zaničljivo, vse je pepel, vse … Na pepelnico
bo mašo obred pepelenja. Ta dan je strogi post, ko ne jemo mesnih jedi in se lahko le enkrat do sitega najemo.
Post je obvezen za vse kristjane od 14. do 60. leta. Izjema so bolniki.
yy Postni čas je bil od vsega začetka čas intenzivne duhovnosti. Papež Leon Veliki ga je imenoval velike duhovne
vaje vse Cerkve. V tem času so skrbeli ne samo, da so več molili, temveč tudi, da so bolje molili, veliko so brali
in razlagali Sveto pismo. Post ima kot cilj izprazniti naše srce, da ga potem lahko napolnim s stvarmi, ki so bolj
pomembne. Potrebno je čiščenje duše, da strmimo za veličino, za popolnostjo, za katero smo bili ustvarjeni
od Boga.
yy Slovenska Karitas je za letošnji post pripravila štiri povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola,
zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV Evrope, vabilo k poglobitvi postnega časa z molitvijo in postni
koledar za družine v sodelovanju z revijo Mavrica.
yy V mesecu februarju je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
6. nedelja med letom
14. februar
Nedelja
za + Alojza (obl.) ter vse ++ Murnove in Klemenčičeve
730 Tenetiše
830
za + Tončko Zaplotnik, dar sosedov
Klavdij, redovnik; Georgija (Jurka), devica
15. februar
Ponedeljek
po namenu v čast Lurški Materi božji
1800
Julijana Koprska, mučenka; Onezim, škof in mučenec - pust
16. februar
Torek
po namenu
1800
++ Pepelnica – Sedem ustanovitelje reda servitov
17. februar
Sreda
za + Antona in Marijo Zevnik
1800
Četrtek
Frančišek Regis Clet, duh. in muč.; Janez iz Fiesole, red.
18. februar
Petek
+ Konrad iz Piacenze, spokornik; Barbat, škof
19. februar
Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka; Leon, škof
20. februar
Sobota
1. za + Jožico Bizjak, 30. dan po pogrebu
1900
2. za vse ++ Blažirjeve
1. postna nedelja
21. februar
Nedelja
za + Jožeta Arneža
730 Tenetiše
830
za zdravje (M)
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.

