1. MAREC: 1. POSTNA NEDELJA
HUDIČ SKUŠA TUDI VSAKOGAR IZMED NAS Mt 4,1–11

OD 1. DO 8.
NED. 1. POSTNA N. 830 Gradišče
01.03.2020
10h Renče
PON. sv. Neža
TOR. sv. Marin
SRD. sv. Kazimir
ČET. sv. Hadrijan 19h kapela
PET. sv. Nika
19h cerkev
SOB. sv. Pavel
19h kapela
NED. 2. POSTNA N. 830 Gradišče
08.03.2020
10h Renče
- SKRB ZA CERKEV: Martinuči

MARCA 2020 (9 - 2020)
+Jelko Betram, Gradišče 80
Za župnijsko skupnost

// ni maše
// ni maše
// ni maše
+Viktor Vidmar, Trg 11 (30. dan)
++Zofija in Anton Pregelj, R. Podkraj
+Anton Rovtar, Lukežiči 34
++Jožef in Slavica Bizjak, Gradišče 97
Za župnijsko skupnost

- Srečanja: verouk reden, razen v torek (ni verouka za prvoobhajance)
- Molitev križevega pota: običajno smo molili križev pot ob nedeljah popoldne. Tako bo
to prvo postno nedeljo. So pa še druge želje in možnosti; v nedeljo, po molitvi se
dogovorimo; pri molitvi naj bi sodelovale žive skupine: bralci, biblična molitvena
skupina, Karitas, ŽPS, pevci. To nedeljo sodelujejo bralci, drugo: bibl. molitvena skupina…
- PRVI PETEK: dopoldne je obisk starejših in bolnih, povabite k vsem, ki ne morejo priti v cerkev;
Ob 18. uri je ura češčenja RT v cerkvi, sledi sv. maša.
Nekaj predlogov za postne odpovedi: vsi poznate akcijo 40 dne brez alkohola (ali vsaj omejitev
pitja);
- 40 dni brez kave ali cigarete; 40 ur brez mobitela (eno uro na dan izklopi mobi: od 19. do 20. ure);
- post od slabih besed: slabe besede niso le kletvice, so ostre, negativne besede, ki izpostavljajo
šibko stran brata ali sestre. To so kritične in sarkastične besede. Te besede dobesedno 'ubijajo',
prinašajo smrt
- Karitas predlaga akcijo zbiranja darov za potrebne. Za to bo na voljo škatla v cerkvi in v župnišču.
Lahko darujete denar, primanjkujejo testenine in konzerve.
- Pomnožena osebna ali družinska molitev: namen posta je, da se bolj 'približamo' Jezusu; zato mu
podarjamo nekaj časa na dan.
- KRST OTROK: nekateri priložnostno sprašujete o možnostih za krst. Upravičeno! Letos
ni bilo še nobenega krsta. Morda pričakujete bolj toplo vreme. Prvo skupno krščevanje je
predvideno na belo nedeljo. Če imate, starši otrok,
še drugačne želje, se pridite pogovorit.
VSAK ČETRTEK JE V ŽUPNIŠČU ‘URADNI DAN’: priložnost za pogovor, naročilo maš…

Kaj nam želi današnji evangeljski odlomek povedati s
predstavljenimi skušnjavami?
Prva skušnjava se izraža kot težnja, da bi vse uporabili zase, da
bi vse zaužili. Danes ta skušnjava ne pomeni več, da bi hoteli iz
skoraj vsega pripraviti užitno jed, ampak se za nas nakazuje
nevarnost, da vse požiramo, da tudi to, kar je sveto, uporabljamo
zase. Od vsega moramo imeti neko korist, celo od vere, celo od
molitve. Vse se meri po svoji uporabnosti. Vse služi nam in
zadovoljevanju naših potreb. Pozabili smo, da bi svetemu pustili,
da je sveto, nedotakljivo, nedostopno. Jezus skušnjavca spomni na izrek iz Svetega pisma, da človek
živi od vsake besede, »ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). Človekova resnična lakota je duhovna. Živimo
lahko iz besed, ki jih govori Bog.
Druga skušnjava je zaznamovana s polaščanjem Boga. Zlorabljen naj bi bil za to, da dvigujemo
lastno vrednost. Pri tej skušnjavi je najbolj nevarna zloraba svetopisemskih besed. Hudič skuša
Jezusa z napotkom iz Psalmov, da bo Bog ukazal svojim angelom, naj ga nosijo na rokah. Človek
lahko zlorabi Boga, da bi pridobil priznanje pri drugih ljudeh. V tem primeru ne gre za Boga, ampak
le za lastni ego. Če pa se sveto zlorablja, se uniči to, kar je za človeka najbolj dragoceno. Ta nevarnost
je danes zelo velika. Boga se zlorablja za lastni imidž. Uporablja se ga za utemeljevanje lastne
zaverovanosti v svoj prav in za postavljanje nad druge. Jezus ni podlegel tej skušnjavi. Nasprotoval
je z drugimi svetopisemskimi besedami: »Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga.« (Mt 4,7)
Tretja skušnjava je skušnjava moči. Hudič pokaže Jezusu kraljestva tega sveta. Jezus bi lahko postal
gospodar vsega sveta, če bi padel pred hudiča in ga molil. Ta skušnjava je v mnogih pravljicah in
zgodbah opisana kot pogodba s hudičem. Človek pridobi na moči, potem ko se zapiše hudiču. Toda
takšna odločitev ima tudi svojo ceno. Človek izgubi svojo svobodo in pogosto tudi ljubezen. Postane
hladen. V svoji duši umre. Matej vidi to skušnjavo kot najnevarnejšo. V svojem evangeliju želi Jezusa
opisati kot tistega, ki se odpove vsej moči tega sveta, se nenasilno odziva na nasilje ljudi in prav na
ta način v zaupanju nebeškemu Očetu ohranja svoje sinovstvo.
Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali majl: marko.kos@rkc.si
’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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