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Mt 4,1–11 
REŽISER JE POSEGEL V DRAMO IN JO VODI V DOVRŠITEV 

 
Pustne norčije so mimo. Razposajenost in razigranost imata svoje mesto in svoj čas. Veliko je 
pri tem tudi pristnih, folklornih sestavin, narodopisnih posebnosti in duhovitosti. Vse preveč pa 
v pustnih dneh žalijo verska čustva kristjanov in smešijo stvari, ki so nam svete. Kdor postane 
žaljiv, preneha biti duhovit. Na pepelnično sredo smo začeli štiridesetdnevni postni čas. Ob tej 
besedi si mnogi ljudje predstavljajo nekaj turobnega, pepelnato sivega, dolgočasnega, 
pustnega in od zgoraj ukazanega. Jezus pa pravi: »Kadar se postite, se ne držite čemerno.« 
Morda nam bo post bližji, če ga bomo pojmovali kot vajo, kot trening za veliki nastop, nabiranje 
kondicije za veliki vzpon. Povsem logično in nujno se nam zdi, če športniki tedne in mesece 
vadijo. Samoumevno je, da se držijo strogega dnevnega reda in prave mere v vsem. Isto velja 
za umetnike, ki veliko nastopajo. Tudi v krščanskem življenju ne gre brez vztrajnosti, vaje in 
odpovedi. Prav to nam pomeni postni čas. Prisiljeni smo namreč v hudo tekmo, v duhovni boj, 
ki je veliko bolj razburljiv in usoden od vsake športne tekme ali prvenstva. Ob tem boju se 
včasih zatrese vesolje do svojih poslednjih meglic. Človek se namreč giblje v magnetnem 
polju med dvema privlačnima poloma. Na eni strani je Dobro samo, Vrednota, Resnica, 
Življenje, Smisel, Sreča. Vse to je za nas Nekdo, je tisti, ki ga imenujemo Bog. Na drugi strani 
pa se šopiri satan, duh laži in pretvarjanja, tisti, ki si privzema videz dobrega, vrednote, resnice 
in sreče. Samo tako more zaslepiti in nase prikleniti človeška srca, ki so lačna vsega tega.  Ta 
drama človeške zgodovine se je začela s prvim grehom. A na srečo glavni igralec v drami ni 
samo človek in njegov nasprotnik, skušnjavec. Ta zgodovina ima svojega »režiserja«, 
Odrešenika Jezusa Kristusa, ki je sam v to dramo posegel in jo vodi v čudovito dovršitev. 

Tedaj je Duh  
odvedel Jezusa v 

puščavo,  
da ga je hudič skušal.  

In ko se je štirideset dni  
in štirideset noči postil,  

je bil potem lačen.  
In pristopil je 
skušnjavec  

ter mu rekel: »Ako si  
Božji Sin, reci,  

naj bodo ti kamni 
kruh.« 

On je odgovoril: 
»Pisano je:  

‚Naj človek ne živi  
samo od kruha,  
ampak od vsake 

besede,  
ki izhaja iz Božjih ust.‘« 

 
(Mt 4,1–4) 

 

VEROUK:  REDNO 
V nedeljo, 12.03. ob 16h v Dutovljah srečanje za člane Gospodarskih svetov: g. Tomaž 
Kodrič – odnos med župnikom in GS – praktični nasveti pridobivanja finančnih sredstev 
za župnijo. 
Vabilo mladim: 
Kako	(p)ostati	srečen?		Va	bljeni	na	večer	za	mlade,	kjer	bomo	poskušali	skupaj	z	gosti	večera	
predstaviti		zanimivo	temo	za	mlade	“prehoditi	pot	od	zaljubljenosti	do	prave	ljubezni”.	Kaj	to	
sploh	pomeni	in	kako	živeti	v	stiku	s	svojim	telesom.		Kaj	o	tem	govori	Bog,	ki	si	za	vsakega	od	nas	
želi,	da	bi	bil	izpolnjen	in	srečen.	Če	si	tega	želiš	tudi	ti,	lepo	povabljen	v	župnišče	v	Tomaj,	v	
petek,	10.	marca	2017,	ob	18.00	uri.	Gosta	večera	bosta	Anja	Kastelic	in	Jani	Jeriček	(Center	
Chiara	http://www.center-chiara.si/).	V	torek,	7.3.	ob	18h	srečanje	Medžupnijskega	pastoralnega	
sveta.	KRIŽEV	POT	ZA	MLADE	na	ŠKRBINI,	sobota,	11.3.	ob	13.30.	Vabljeni	tudi	birmanci.	Srečanje	
Medžup.past.	sveta	v	torek,	7.3.	ob	18h.	

Ob	pogrebu	+	Vide	Luin	namesto	cvetja	na	grob	zahvala	družini	Fabjan,	Avber	12	za	dar	za	cerkev	
v	Avberju	(100€),	in	v	Pliskovici	(100€),	družini	Luin	za	cerkev	v	Pliskovici	(100€),	družini	Vovk	za	
Pliskovico	(50€),	družini	Luin	iz	Krepelj	za	Pliskovico	(50€).	Bog	povrni.	

OBVESTILA 
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V Vladimir Mahnič, Grahovo Brdo 1 
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VV Čefuta, Šepulje 24 
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V čast sv. Duhu, Križ 268 
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V Danila Fabjan, Avber 19, 8.dan 
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V Vida Luin, Kosovelje 20, 8.dan 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

V razmislek ob Božji besedi 1. postne nedelje: 
 
Kako se v življenju soočaš z lastnimi skušnjavami? Ali prepoznaš 
skušnjave, ki se ti vsiljujejo po instinktih, kot sta na primer lakota in 
spolnost? 
Si že izkusil ali morda izkušaš, da so instinkti močnejši od tvoje volje? 
Instinkti so dobri, naravni in potrebni, toda če človeka povsem 
obvladajo, se začne izgubljati in se na koncu lahko popolnoma izgubi. 
Instinkti ga popolnoma preplavijo, tako da izgubi sebe in začne služiti 
lažnemu bogu, ki ga sv. Pavel imenuje Trebuh. Naslednja skušnjava, s 
katero se v puščavi sooča Jezus, je megalomanstvo, ki se kaže v drugi 
skrajnosti, v neuravnovešenem samožrtvovanju. Z drugimi besedami, 
človek pohodi samega sebe za srečo nekoga drugega. Se zaznaš v tej 
skušnjavi? Mar to res prinaša srečo in svobodo komurkoli? 
Si morda preveč uslužen in ponižen in si si pripravljen pljuniti v obraz, da 
bi s tem »pomagal« drugim? Tudi v tej, včasih v krščanstvu preveč 
navzoči skušnjavi, boš izgubil sebe, razumevanje in ljubezen drugih, ter 
vzpostavil zaupanje v lažnega, sadističnega Boga. 
Se morda kdaj zaznavaš tudi v skušnjavi samozadostnosti in občutku, 
da ti ni mar ne dobro ne zlo, v kolikor koristita le za dosego tvojih ciljev? 
Na primer: delam dobra dela, da bi mi to pomagalo pridobiti si ugled? 
Se včasih zlažem, ker tako dosežem to, kar hočem? Me drugi zanimajo 
le toliko, kolikor imam od njih korist? 
To so samo nekatere značilnosti teh skušnjav, ki človeka končno 
pripeljejo v popolno osamljenost, čeprav se mu lahko klanja ves svet. 
Tak človek se ne zaveda, da služi lažnemu bogu, ki se imenuje 
egoizem. 

 

	

	

Hvala ti, Jezus,  
da si premagal smrt in greh  
ter nam pokazal pravo pot  
miru in ljubezni.  
Hvala, da nas krepčaš,  
tolažiš in nam pomagaš  
pri naših nenehnih padcih  
pod težo greha in preizkušenj.  
Hvala, da si vedno z nami,  
pa četudi te zaradi svoje 
slabotnosti 
vedno znova razočaramo. 
Pomagaj nam, da bi tudi mi  
s svojo odločno držo (po tvojem 
vzoru)  
kdaj znali prepričati »satana«,  
da odide od nas. 
 


