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VSTANI IN JEJ, SICER BO POT ZATE PREDOLGA!

»Dovolj je; zdaj, Gospod, vzemi moje življenje, saj nisem boljši kakor
moji očetje!« je vzdihoval prerok Elija, ko je bil na tleh pod bodičevjem
in je bežal pred maščevalno kraljico Jezabelo, ki ga je hotela usmrtiti, ker
je pomoril Balaalove preroke. Ljudem je govoril o pravem Bogu, a niso
vzeli resno njegovih besed in se niso odpovedali češčenju malikov tujega
ljudstva. Tudi nam se dogajajo podobne stvari: sejemo dobra semena, pa
ne vzklije nobena bilka, če pa že vzklije, jo uniči slana ali pobije toča. Sodobnik hodi po
svojih poteh in ga z nobeno metodo, niti z najmodernejšimi tehničnimi pripomočki, ni
mogoče naravnati v pravo smer, k Bogu. Zavedam se, da življenje Slovencev ni odvisno
od mene, saj še samega sebe ne morem spremeniti, kaj šele druge! Čemu bi se torej trudil,
čemu bi tratil svojo moč? Pa naj gre svet svojo pot! Tudi jaz bom šel v svojo smer, čeprav
navzdol, čeprav v umiranje!
»Vstani in jej!« je bil prvi Božji odgovor Eliju. Tudi meni Gospod ponuja okrepčilo:
svojo besedo, da bi jo bral in premišljeval; ponuja mi sebe samega, svoje sveto telo.
Drugi Božji odgovor preroku Eliju: »Pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda.«
Tudi meni Gospod pravi: Pojdi ven, ven iz svojih ustaljenih navad, ki te utesnjujejo, ki te
pritiskajo k tlom! Pojdi ven iz svojega udobja in se postavi pred mene. Bodi ves z menoj.
Verjetno me ne boš zaznal v viharju časa, ne boš me začutil v potresu, ki premetava
ustaljene navade, tudi me ne boš začutil v ognju skrbi. Gotovo pa me boš spoznal v glasu
rahlega šepeta, ki bo šelestel v globini tvojega srca.
Šel sem po Elijevi poti. Najprej v zavzeto delo, oznanjevanje, prepričevanje, da bi ljudi
pridobil za Boga. Ko ni bilo uspeha, sem se umaknil v puščavo, v svoj svet. Naveličano sem
sedel pod bodičevje in si rekel: »Dovolj je vsega!« A glej, dotaknil se me je angel in mi rekel:
»Vstani in jej!« Uspelo mi je premagati mojo strahopetnost, naveličanost, zaverovanost v
svoj prav. Zbral sem dovolj poguma in stopil pred Gospoda da bi mu prisluhnil, da bi ga
videl, da bi ga doživel, da bi bil z njim. V mene se je zaganjal vihar, tla pod menoj so se
majala, ogenj je žgal moje srce: »Gospod, zakaj me pozabljaš, zakaj me puščaš samega?«
Gospod me nikoli ne pusti samega. Želi, da živim in hodim, da se tudi sam darujem!
To me osrečuje. Ljubezen me osrečuje. In Gospod je prvi, ki mi je izkazal svojo ljubezen:
svoje življenje je dal zame! In življenje je dal tudi tebi. Kaj boš storil?
Branko Balažic SDB

Nedelja
19. nedelja med letom
8. avgust
y Danes je 19. nedelja med letom. Goduje sveti Dominik, zavetnik naše podružnice, zato bo to nedeljo v Tenetišah smenj. Ob tej priložnosti bo pri slovesni sveti maši ob 7.30 slovo dosedanjega župnika in nastop novega
župnika Franca Brečka. Po maši bomo skupaj nazdravili.
y V torek goduje Lovrenc, diakon, mučenec; smenj na Lovrencu.
y V petek goduje Radegunda, kraljica, red. Maša na Lovrencu ob 19.00.
y Animatorji se pridno pripravljajo na letošnji oratorij. Nekaj mest je še prostih za prijavo: pohitite!
y V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
y Prejšnjo nedeljo ste pripravili na Trsteniku prisrčno slovo od dosedanjega župnika Branka Balažica. Tudi sam
se mu zahvaljujem, da me je tako lepo sprejel. Vse je lepo pripravil za predajo župnije ter me lepo uvedel v delo
in življenje župnije.
Najlepša hvala vsem vam za prisrčen sprejem. Zahvala zboru za čudovito prepevanje, pozdravne besede, darilo
ter pogostitev. Seveda hvala tudi msgr. dr. Jožetu Plutu za umestitev. Doma sem s Šentruperta nad Laškim. Sem
prvi od devetih otrok. Šest let mlajši brat Jože je bil župnik med vami. Zelo lepo se je počutil med vami. Že v
otroštvu sem začutil duhovniški poklic. V Želimljem sem vstopil v salezijansko družbo. V duhovnika sem bil
posvečen 29. 6. 1986 v stolnici v Mariboru. Prvo kaplansko mesto so bili Radenci, nato v Sevnici. Župnik sem
bil v Škocjanu in na Bučki. Štiri leta sem nato vodil projekt Skala; delo z mladimi na ulici. Nato sem bil spet
dve leti v Sevnici, potem župnik na Rakovniku v Ljubljani ter pri sv. Janeza Boska v Mariboru. Skupaj bomo
oblikovali življenje in delo naše župnije. Veselim se vašega sodelovanja.
19. nedelja med letom
8. avgust
Nedelja
1. za + mamo Marijo (obl.) in vse ++ Lukančeve
730 Tenetiše
2. za + Ano, Aleša in Francija Grašiča
3. za + Albino Bajželj, 7. dan po pogrebu
830
za + Ivanko Košnik, dar sosedov
Ponedeljek
Terezija od Križa (Edith Stein), mučenka, sozavetnica Evrope
9. avgust
1900
za + brata Venčeslava
Torek
Lovrenc, diakon, mučenec
10. avgust
1900
za + Janeza Pibernika, obl. in njegove starše
Sreda
Klara, redovna ustanoviteljica; Radegunda, kraljica, redovnica
11. avgust
1900
za + Marjana Zaplotnika, obl.
Četrtek
Ivana Šantalska, vdova, redovnica
12. avgust
Petek
Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca
13. avgust
1900 Lovrenc
Maša po namenu romarjev
Sobota
Maksimiljan Kolbe, mučenec
14. avgust
2000
za + Janeza Perčiča in vse ++ Cudermanove
Nedelja
15. avgust
20. nedelja m. l.; MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren
730 Tenetiše
za + Anico Jamnik, obl., Petra in Angelo Režar in vse Blejčeve
1. za + Blaža Urbanca, obl.
830
2. za + Toneta Perčiča
čiščenje in krašenje Trstenik: Dora Javornik
14. avgust
Tenetiše: Andreja Bajželj
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

