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Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in 
satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.  (Mr 1,12–13)

Na naši poti skozi življenje tudi nas zvesto spremljajo Božji angeli. Branijo 
nas in nas varujejo. Opominjajo nas, da nas Bog ne zapušča. Njegova 
ljubezen nas drži in nosi. Pri njem se moremo počutiti varne. Pri njem 
moremo izpustiti vse strahove, stiske in skrbi, ki nas stiskajo. Po angelih 
nam Bog podarja pogum in zaupanje. Ko že mislimo, da smo na koncu z 
močmi, nam Božja ljubezen vlije novega poguma. Satanova moč takrat 
nima več moči – premagana je z »nepremagljivim«, le sprejeti ga moramo 
in mu dati priložnost, da nas nosi na svojih rokah.
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Otroci imate sedaj že zimske počitnice. A Bog ne odhaja na počitnice, pač pa je zmeraj pri 
vas in vas vabi, da ga obiščete pri sv. maši, v naši cerkvi, ali pa tam, kjer ste na počitnicah. 
Starši poskrbite, da ne bodo vaši otroci (pa tudi vi) prikrajšani za milosti, ki jih naklanja 
obhajanje sv. daritve. Brez nje ni pravega krščanstva. Zato je seveda potreben vaš zgled, ki 
ga ne bodo dobili drugod kot doma, razen seveda, če je vaša želja, da se otroci čimprej 
prilagodijo svetu in njegovim omamam. Cerkev in krščanstvo sta osovraženi, javno mnenje 
Cerkvi ni naklonjeno, mainstream mediji vam ne bodo prikazovali krščanstva kot nekaj 
dobrega za vaše otroke, ravno nasprotno: njihov namen je čimbolj zamegliti vrednote, ki 
jih prinaša naša vera v nasprotju z drugimi. Danes so vse bolj moderne t.i. fake news, ki so 
preprosto povedano izmišljena dejstva namenjena zavajanju. Sodobni človek mora biti 
izjemno sposoben, da se lahko v tej mineštri in zmešnjavi informacij pravilno znajde. 
Naredimo vse, da nam bo nedeljska sv.maša VREDNOTA za starše in otroke, kot je bila 
svojčas, ko so ljudje hodili celo peš, v vsakem vremenu. Danes pa nam je to težko. Ali res?
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Mr 1,12–15
O ČASU DUHOVNEGA BOJA
Odlomek iz Markovega evangelija nam spregovori o tem, da je Sveti Duh 
Jezusa odvedel v puščavo, kjer je bil štirideset dni, in ga je satan skušal 
(prim. Mr 1,12–13). Nedeljska Božja beseda nas tako sooča z bojem, saj je 
postni čas čas duhovnega boja z duhom zla. Vabi nas, naj se odločno 
usmerimo za Jezusom po poti, ki vodi v življenje: da opazujemo Jezusovo 
ravnanje in hodimo za njim. Ta pot vodi skozi puščavo, saj je prav puščava 
kraj poslušanja Božjega glasu in tudi glasu skušnjavca. V hrupu tega ne 
moremo narediti, saj se v hrupu sliši samo to, kar je na površju. V puščavi 
pa se lahko spustimo v globino, kjer se dejansko odvija tekma za našo 
usodo, katere izid je ali življenje ali smrt. Božji glas prihaja k nam. Bog nam 
torej govori po svoji Besedi. Prav zaradi tega je pomembno, da poznamo 
Sveto pismo. V nasprotnem primeru ne znamo zavrniti skušnjav hudobca. 
Sveto pismo zato imejmo vedno pri sebi (na dosegu roke, kot radi rečemo) 
in vsak dan vsaj nekaj minut posvetimo medataciji in ga radi po malem 
prebirajmo. Puščava postnega časa nam pomaga zavrniti malike 
posvetnosti in nas usposablja za pogumno ravnanje, ki je skladno z 
evangelijem, krepi pa tudi našo solidarnost do soljudi. V puščavo torej 
vstopimo brez strahu, saj nismo sami. Z nami je Jezus, je Bog Oče in je 
Sveti Duh. Kot je veljalo za Jezusa, tudi nas po poti postnega časa vodi 
Sveti Duh. To je isti Duh, ki se je spustil na Jezusa in je nam bil podarjen 
pri krstu. Postni čas je zato ugodna priložnost, ki naj nas vodi do vedno 
jasnejše zavesti, koliko je Sveti Duh, ki smo ga prejeli pri krstu, v nas že 
naredil in kaj še lahko naredi. Tako bomo ob koncu postne poti – na Veliko 
soboto zvečer – z močnejšo zavestjo obnovili zavezo, sklenjeno pri krstu, 
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19.02.2018  
PONEDELJEK  KAPELA

    
    8.00 Po namenu od drugod

20.02.2018  
TOREK  KRIŽ

    
  17.30 ✞ Irena Furlan, Križ 134

21.02.2018 
SREDA  KRIŽ

   
  17.30 ✞✞ Filipčič, Križ 193 

22.02.2018 
ČETRTEK  KRIŽ

   
  17.30 ✞ Marko Rebec, Križ 179

23.02.2018 
PETEK  KRIŽ

  
 17.30 ✞✞ Malalan in Macarol, Križ 195

24.02.2018 
SOBOTA  KAPELA

        
 17.30 ✞✞ Rončel in Večerina, Tomaj 60

22.02.2018 
NEDELJA 
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KAZLJE 

TOMAJ 
Dutovlje

     
    8.30 
   
  10.00 
  15.00

✞✞ Širca, Kazlje 5a 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  
Srečanje za bralce božje besede

Jezus je svoje javno 
delovanje začel z umikom 
v puščavo. Preden je 
govoril o Bogu in pridigal 
ljudem, se je tam pripravil  
na to poslanstvo.  

I z p o s t a v i l s e j e 
skušnjavam, ki se ne 
porajajo le ob pridigarstvu, 
ampak jim je izpostavljen 
vsak človek na svoji poti 
učlovečenja. Te skušnjave 
se vedno pojavijo ravno 
tam, kjer si drznemo začeti 
nekaj novega.  
Je ta začetek izraz našega 
častihlepja? Se morda 
vtihotapijo drugi motivi? 
Pri evangelistu Marku, 
čigar evangelij smo brali 
na to 1. postno nedeljo,  
skušnjave  
niso podrobneje opisane. 
O Jezusu je rečeno le, da 
je živel pri divjih zvereh in 
da so mu stregli angeli 
( p r i m . M r 1 , 1 3 ) . V 
skušnjavi je bil soočen z 
divjim in neoblikovanim v 
svoji duši. Toda ta divja 
sila ne pridobi moči nad 

njim. Jezus je seznanjen s 
tem, da mu ob strani 
stojijo angeli. Oni krotijo te 
divje sile, tako da lahko 
živi iz njihovih moči, ne da 
bi ga divje zveri raztrgale. 
Jezus se v puščavi uči  
p r e p o z n a v a t i b r e z n a 
človeške duše, toda vse 
temno in divje bo v njem 

preobraženo.  
To predstavlja podoba 
angelov. Kar je temnega, 
se razsvetli in divje sile 
p o s t a n e j o z v e s t i 
spremljevalci, postanejo 
angeli na Jezusovi strani. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Če smo v preteklih dneh uspeli premagovati skušnjave, smo 
postali svobodnejši. Užitki in slaba nagnjenja nas ne 
zasužnjujejo več. Sposobni pa smo narediti še odločnejši 
korak: korak, ki utegne spremeniti našo sivo vsakdanjost  v 
čudovito povezanost z Bogom. Če čutimo, da še nismo dovolj 
močni, skušajmo odpraviti vse ovire v svojem srcu. Predajmo 
se Božji ljubezni in skušajmo v tem postnem času še bolj 
slediti njegovemu klicu.


