17. februar 2013

NEDELJA

1. POSTNA

17.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +A ntona Prevolšek, Josipa Bodis in sor.
ob 10h za +Jožeta K rajnc, obl.

Ponedeljek

Frančišek Regis

18.02.

ob 18h za +Julijano in Franca Špeglič, obl.

Torek

Konrad

19.02.

ob 7h

Sreda

Jacinta in Frančišek Marto

20.02.

ob 7h

Četrtek

Peter Damiani

21.02.

ob 8h

Petek

Sedež apostola Petra

22.02.

ob 18h za +R om ana in Jožico V ipavc, obl.
po m aši križev pot

Sobota

Polikarp

23.02.

ob 7h

NEDELJA

2. POSTNA

24.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +R udija in M arjetko V rčkovnik, obl.
ob 10h za +Jožeta in Justino V eber,obl., ter Janeza Pohole

za +Silvestra O štir
za +Franca K rulec
na Pernovem
Pernov em za +Jožeta V erdel in rodbino, obl.

za rajne starše Ž agar in G uček

*
V Žalcu in Celju slovenski duhovniki letos pripravljajo evropsko prvenstvo duhovnikov v
malem nogometu. Prvi tekmovalni dan bo v torek, 26. 2., med 13.00 in 20.00 uro, v telovadnicah OŠ
Žalec ter gimnazije Celje Center. Drugi finalni tekmovalni dan pa v četrtek, 28. 2. med 13. 00 in
20.00 uro v telovadnici OŠ Žalec. Vabljeni k navijanju za slovensko reprezentanco predvsem v četrtek
v Žalec!
**********************************************************************************

MISLI OB PRVI POSTNI NEDELJI

Lk 4,1–13

ZMAGAL JE ČLOVEK
Kristus nam je bil podoben v vsem, razen v grehu. Torej tudi v tem, da je
bil skušan, da je mogel in moral izbirati med dobrim in zlom. Razlika med
nami in njim je v tem, da se on nikoli ni odločil za zlo, mapak vedno le za
dobro.
Izkusil je tudi, da si zlo nadeva krinko dobrega. Celo na Sveto pismo se
sklicuje skušnjavec z namenom, da odvrne Jezusa od njegovega načrta.
Namesto težaškega dela za naše rešenje, v katerem je vključeno tudi
trpljenje in smrt, mu ponuja in predlaga zložno pot. Sit bo, slaven in bogat.
»Vse to ti dam …« pravi hudič.
Skušnjavcu seveda ni do Svetega pisma, niti do tega, da Jezus ne bi trpel
lakote. Do tega mu je, da Kristus ne bi postal odrešenik, Emanuel, Bog z
nami, ampak da bi bil on, hudič, z nami, s človeštvom.
Res sta bila potrebna post in molitev v puščavi, res je bila potrebna
modrost in ljubezen samega Sina Božjega, da je sprevidel skušnjavo in jo
premagal.
Kdo od nas nima podobnih skušnjav? Vsi bi radi dosegli nekaj velikega.
Toda radi bi to dosegli brez truda, brez napora in brez odpovedi, brez posta
in brez molitve. Življenje pa ima svoje zakonitosti. Za pošteno pridobljen
kruh je treba pošteno delati. Za pošteno zgrajeno hišo je treba pošteno
pljuniti v roke. Za pošteno pridobljeno zmago se je treba pošteno boriti.
Najhujša skušnjava pa je, če je kdo pripravljen za večji kos kruha ali za
boljši položaj zamenjati svoje prepričanje, zatajiti svojo osebnost, pogaziti
v sebi človeka, po načelu: vse storim, če mi vse daste.
Tudi danes nekateri ljudje podlegajo takim skušnjavam. Če pravimo, da je
na svetu veliko zla, ga je predvsem zaradi takšnih ljudi.
Zato Jezusova zmaga pomeni v zadnjih posledicah zmago zvestobe,
poštenosti, resnice, dobrote, skratka vsega, kar je v človeku človeškega in
Božjega, nad tem, kar je v njem nečloveškega in satanskega.
Po: F. Cerarju

