
BOG NE DAJ, DA BI ZAPUSTILI GOSPODA IN SLUŽILI DRUGIM BOGOVOM
Judovski mislec je bil na obisku pri učenih možeh. V pogovoru jim je 

zastavil vprašanje: “Kje prebiva Bog?” Začudeni nad njegovo nevednostjo 
so mu odgovorili: »Saj je vendar jasno! Ves svet je poln njegove lepote.« 
Mislec pa jim je odgovoril: »Bog prebiva tam, kjer ga sprejmejo. Za Boga 
moraš biti odprt, zavestno ga moraš sprejeti in se zanj vsak dan znova 
odločati!«

Mislim, da je imel to v mislih Jozue, ko je v Sihemu zbral vse Izraelove rodove in jim rekel: 
»Če vam ni všeč, da bi služili Gospodu, si izberite danes, komu hočete služili: ali bogovom, 
katerim so služili vaši očetje onstran reke, ali bogovom Amorejcev, v katerih deželi prebivate. 
Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu.« Ljudstvo je tedaj odgovorilo: »Bog ne daj, da bi 
zapustili Gospoda in služili drugim bogovom.«

Vemo, da posamezniki in skupine veliko obljubljajo, a dano besedo pogostokrat prekršijo. 
Tudi Izraelci so v svoji dolgi zgodovini neštetokrat omahovali med zvestobo do Boga in 
češčenjem tujih malikov. Teoretično je bilo sicer vse jasno: ljudstvo je priznalo, da je samo 
Gospod pravi Bog in čeprav bo večina odpadla od Boga, bo ostalo še majhno jedro, ki bo 
zvesto edinemu pravemu Bogu. Življenje ni lahko in zato tudi ni dovolj, da se enkrat odločiš 
za Boga, za sozakonca, za vzgojo otrok … Vsak dan se je treba vedno znova odločati ter v 
skladu z danimi okoliščinami svojo obljubo obnavljati in utrjevati, ker se moramo zavedati, 
da ni mogoče hkrati sedeti na dveh stolih: ali Bog ali njegov nasprotnik! Ali načrtno dosledno 
življenje, ali to, kar mi trenutno ugaja! Dvema gospodarjema ne moreš biti zvest.

Človek je slaboten, zato stalno potrebuje dodatno pomoč ali okrepčilo na svoji poti. 
Jezus je rekel množici v puščavi: »Ako ne boste jedli mesa Sina človekovega, ne boste  imeli 
življenja v sebi!« Ob teh besedah so mnogi začeli godrnjati in so ga množično zapuščali, 
rekoč: »Trda je ta beseda, kdo jo more doumeti!« Jezus jim ni rekel: »Ostanite, ne zapuščajte 
me!« Pustil jim je svobodo. Vsak se mora sam odločiti, da ponujeno pomoč sprejme ali 
zavrže. Zato se je na svoje učence obrnil z vprašanjem: »Ali hočete tudi vi oditi?« Jezus v 
svojem nauku ne popušča, temveč vabi k odločitvi: »Nič te ne silim! Sam se odloči, ali želiš 
priti v nebeško kraljestvo!« Naj nam pri naših odločitvah pomaga Petrov odgovor: »Gospod, 
h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, 
Božji Sin!«

Branko Balažic SDB
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Nedelja 21. nedelja med letom 22. avgust
	y Danes je 21. nedelja med letom; zaobljubljena maša Trstenika v Lomu ob 9.00.
	y V soboto bo naš sobrat Vilmoš Švarc izpovedal večne zaobljube med mašo na Rakovniku v Ljubljani ob 

11.00. Vabljeni. 
	y Prihodnja nedelja 23. med letom. 
	y Dela pri cerkvi lepo napredujejo. Hvala vsem zavzetim delavcem. Vabljeni, da se pridružite; ter pripravite 

malico. 
	y ORATORIJ: animatorji se pridno pripravljajo. Sprejemajo prijave.
	y Je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
	y Carlo Acutis(Karlo Akutis) je glavna osebnost letošnjega Oratorija. Carlo je mlad najstnik, naš sodobnik, ki je 

pri 15 letih umrl za levkemijo. Zaradi njegovega globokega odnosa z Bogom, žive vere, dobrodelnosti in čudežev, 
ki so se začeli dogajali po njegovi smrti, so ga ljudje že kmalu prepoznali za svetnika. Carlo se je rodil 3. maja 
1991 in umrl 11. oktobra 2006. Po eni strani je bil običajen najstnik. Rad je imel računalnike, gledal filme in 
igral video igre, rad je imel živali in je z njimi snemal zabavne videe. Po drugi strani je bil v marsičem izjemen. 
Živel je globoko prijateljstvo z Jezusom in Marijo, kar se je že na zunaj kazalo v tem, da je od prvega svetega 
obhajila pa vse do svoje smrti vsak dan hodil k maši in obhajilu, tedensko pa k sveti spovedi. Vsak dan je molil 
rožni venec. Izredno so ga zanimali evharistični čudeži in je o njih naredil tudi spletno stran ter razstavo, ki je 
danes razširjena po vsem svetu. Njegova vera se je razlivala v odnose z drugimi, saj je bil za svojo starost izredno 
dobrodelen. Vedno je bil pripravljen pomagati vsakomur: sošolcem, brezdomcem, preprostim priseljencem. Bil  
je zelo nadarjen programer in je pogosto opisovan celo kot računalniški genij. O tem priča podatek, da je ob 
prehodu v gimnazijo že samoiniciativno bral programerske priročnike za študente. Njegovo geslo: »Evharistija 
avtocesta do nebes«.

Nedelja
730 Tenetiše

830

21. nedelja med letom
1. za + Damjana, obl. in Francija Jalna, obl.
2. za + Nado Lukanec
3. za + Mici Pušavec
za + in žive župljane

22. avgust

Ponedeljek
1900

Roza iz Lime, redovn. – dan spomina na žrtve totalitarnih režimov
za + teto Rozo Košnik

23.  avgust

Torek
1900

Natanael (Jernej), apostol
za + mamo Ivanko Markuta, obl.

24.  avgust

Sreda
1900

Ludvik IX., francoski kralj
za + Janeza Dobrina

25.  avgust

Četrtek Ivana, redovna ustanoviteljica  26.  avgust
Petek Monika, mati sv. Avguština 27.  avgust
Sobota
2000

Avgutštin, škof, cerkveni učitelj
za + Antona Robleka

28.  avgust

Nedelja
730 Tenetiše

830

22. nedelja med letom
1. za + Cirila Hručič, obl.
2. za + Albino Bajželj, 30. dan
3. za + Franca Pušarja
za + in žive župljane

29. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik: Roža Udir
Tenetiše: Brigita Perčič
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

28.  avgust


