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HUDIČ SKUŠA TUDI VSAKOGAR izmed NAS
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.
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Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je tudi:
›Ne preizkušaj Gospoda,
svojega Boga!‹«
Spet ga je hudič vzel s seboj
na zelo visoko goro.
Pokazal mu je
vsa kraljestva sveta in
njihovo slavo ter mu rekel:
»Vse to ti bom dal,
če padeš predme
in me moliš.«
Tedaj mu je Jezus rekel:
»Pobêri se, satan,
kajti pisano je: ›Gospoda,
svojega Boga, môli in
njemu samemu služi!‹«
Tedaj ga je hudič pústil,
in glej, angeli so pristopíli
in mu stregli.
(Mt 4,7–11)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Bratje in sestre, kakor je po enem človeku
prišel na svet greh in po grehu smrt, tako je
smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.
prim. Rim 5,12

Priporočilo vsem, ki morda ne sledite
medijem:
Ni več vprašanje, ali se bo koronavirus
pojavil v Sloveniji, temveč – kdaj. Vsaj tako
je moč sklepati po včerajšnji novinarski
konferenci ministrstva za zdravje, kjer so
povedali, da čeprav še ni potrjenega
primera, pričakujejo, da se bo ta pojavil.
Kako pa moramo ravnati, ko se bo koronavirus pojavil? Navodila, to so preventivni ukrepi pri
preprečevanju okužbe z novim koronavirusom, ki nosi oznako sars-cov-2, je pripravil
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ):
– Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
– Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
– V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
– Upoštevamo pravila higiene kašlja.
– Redno si umivamo roke z milom in vodo.
– V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke
je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso
namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
– V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se
zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
Vsekakor si je pri kašljanju in kihanju usta treba pokriti. Če imate na voljo papirnati robček, ga
uporabite. A pozor: po vsaki uporabi ga zavrzite v koš. Če robčka nimate, je alternativa rokav,
njegov zgornji del. Po kašljanju in kihanju naj sledi umivanje rok z milom in vodo. Kako to
storite pravilno? NIJZ ima navodila tudi za to:
– Roke najprej splahnite pod toplo tekočo vodo.
– Z milom, ki ga nanesete po celotni površini rok, si drgnemo roke eno minuto, po vseh
predelih.
– Milo dobro speremo s toplo vodo.
– S papirnato brisačo za enkratno uporabo si roke obrišete do suhega. Pipo zaprite s
papirnatno brisačo in pazite, da se je z umiti rokami ne dotaknete več.
Kdaj poklicati zdravnika
Če vročina (povišana telesna temperatura na 38°C ali več) traja štiti (4) dni in ne pade, kljub
temu da bolnik jemlje zdravila za zniževanje temperature (lekadol, nalgesin in podobno), aliče
se zdravstveno stanje kljub jemanju zdravil poslabšuje.
Pri povišani temperaturi pijte dovolj tekočine sobne temperature, počivajte, vzemite zdravila
za zniževanje vročine. Za majhne otroke pripravite kopel za hlajenje s temperaturo vode 34-36
stopinj C. Bivalni prostori morajo biti prezračeni in ne prevroči.
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Vsemogočni Bog, daj nam, da se bomo v
svetem postnem času bolj in bolj poglabljali
v Kristusovo skrivnost odrešenja in da se
bomo resnično spreobrnili.
ZARADI CORONAVIRUSA V BLIŽINI
DRŽAVNE MEJE, PRIPOROČAM, DA BOLNI
OTROCI OSTANEJO DOMA - VEROUK
ODPADE ZA 8. IN 9.RAZRED
NAVODILA ŠKOFOV PRI OBHAJNAJU SV. MAŠE:
PRED MAŠO SI RAZKUŽIMO ROKE, NE PODAJAMO SI ROK, BLAGOSLOVLJENE VODE NE
UPORABLJAMO, OBHAJILO SAMO NA ROKO. KDOR IMA KAŠELJ, ALI SE DRUGAČE NE
POČUTI DOBRO, NAJ RAJE OSTANE DOMA IN SLEDI SV. MAŠI NA TV.
Podrobneje si vse preberite na naši spletni strani: http://zupnija-tomaj.rkc.si
Nadalnjna morebitna navodila bom sproti objavljal na spletu. Sledite tudi priporočilom
Nacionalnega instituta za varovanje zdravja na: https://www.nijz.si
Prosimo Gospoda naj navdihne prave odločitve, da se širjenja virusa, ki ga je SZO
poimenovala z “2019-nCoV, oz. sars-cov-2 ali COVID-19.
Nekatera navodila imamo tudi v župnišču na oglasni deski.

