
PRIBLIŽALI STE SE BOGU, SODNIKU VSEH, IN DUHOVOM PRAVIČNIH
Sodobna družba je skupek različnih vrednot in mešanica raznovrstnih 

ponudb brez repa in glave. Duhovna zmeda je tolikšna, da velikokrat ne veš, 
ali si še pri pravi pameti, ali že malo čez les. V labirintu brezkončnih ponudb 
pa je povpraševanje vedno isto: „Kako mi bo ta stvar koristila, da bom 
zares srečen in zadovoljen?“ Tudi največji uživači ne iščejo naslado zaradi 
trenutnega užitka, ampak v prepričanju, da jim bo prinesla zadovoljstvo na 
daljši rok. Ko ugotovijo, da se to ne zgodi, iz dneva v dan zvišujejo odmerek. 
S takim ravnanjem se naenkrat znajdeš v slepi ulici, ko ne veš, koliko si boš lahko še privoščil 
in kako se bo vse končalo. V ozadju pa je vedno ena in ista zadeva: iskanje potešitve, želja po 
umiritvi in smislu vsega početja. In ni dovolj, da si umirimo prenapeto in preutrujeno telo, še 
bolj je potrebno, da si umirimo duha in si pomirimo vest. Zato je pisatelj pisma Hebrejcem 
želel svoje naslovljence v iskanju sreče usmeriti proti cilju, ki je resničen in dosegljiv: „Niste se 
približali kakšni otipljivi stvari, plamenečemu ognju, mraku, temi, viharju, ne donenju trobente 
ne glasu besed ... Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga.“

O stvareh, ki jih vidiš, ni treba na dolgo in široko razpravljati, ker so ti dane. Obstajajo pa 
neotipljive, nevidne stvari, ki so tudi resnične, a o njih nimamo pravih izkušenj. Zato jih je treba 
sprejemati z vero in zaupanjem tistemu, ki ima neko izkušnjo, pa čeprav ne veš, kako si jo je 
pridobil. O njej ti govori, ker te ima rad in bi te rad spremljal na poti tvojega iskanja. Gre namreč 
za stvarnost, ki presega naš način logičnega razmišljanja, ker je večja od nas, ker je onstranska, 
onkraj smrti in vendar jo nosimo v srcu, o njej veliko razmišljamo, se ji zdaj približujemo, kdaj 
drugič pa spet od nje oddaljujemo. Takšen je živi Bog, ki nas izziva, ki je ob nas, zato ga čutimo, 
velikokrat pa ga iščemo, ker smo ga izgubili, ker se je oddaljil in nas pustil same. Takšno je pač 
življenje: nekaj, kar bi želi stisniti v svojo pest, a se nam stalno izmika in nas izziva. Zato nas 
pisatelj pisma Hebrejcem pomirja z dejstvom, da Bog, ki ga iščemo, ni sam, temveč so ob njem 
pravični, tisti, ki so mu zaupali in ga v času duhovne suše niso zapustili. Ti pravični so sedaj ob 
Jezusu, svojem učitelju, ki jih je vzljubil in poklical za seboj. On je cilj in smisel našega življenja, 
ker si nas je zamislil, nas sprejel za svoje in nam zaupal poslanstvo. Ta živi Bog je še vedno med 
nami, spremlja nas iz generacije v generacijo, ne naveliča se biti nam blizu kot spremljevalec in 
svetovalec, kot naš odrešenik. O tem pričujejo vsi, ki so že pri njem in sedaj uživajo mir, ki so ga 
vse življenje iskali. To svojo izkušnjo želijo deliti z nami v globokem prepričanju, da Kristusova 
žrtev na križu ni bila zaman. Jezus živi, živeli bomo tudi mi!˝        župnik Branko Balažic, SDB

2 2 .  N E D E L J A  M E D  L E T O M
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 1 6
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja 22. nedelja med letom 28. avgust
yy Danes je 22. nedelja med letom. Godujeta Avguštin, škof in cerkveni učitelj ter Pelagij Istrski, mučenec.
yy Počitnice in čas dopustov se približujejo svojemu koncu in pred nami je novo šolsko, veroučno in pastoralno 
leto. Na začetku je treba narediti jasen načrt vnaprej predvidenih dogodkov, zato so nujna tudi kakšna srečanja. 
V petek, 2. septembra bo seja ŽPS. Dobimo se ob 20.30.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah. Če je kdo, ki ga ne obiskujem, huje bolan, 
mi to sporočite, da ga obiščem.
yy Začetek verouka bo v ponedeljek, 11. septembra. O vpisu in urniku boste več zvedeli v oznanilih čez en teden.
yy V nedeljo, 4. septembra bo na Mali Polani sveta maša ob koncu pašne sezone. Maša bo ob 11.00. Vabljeni.
yy Naslednjo nedeljo bo ofer za obnovitvena dela na podružnici Tenetiše. Plačati moramo delni račun opravljenih 
del. Bodimo solidarni s Tenetišami, ker so nas oni podprli v času obnove našega kora in postavljanju novih 
orgel. Naj vam usmiljeni Bog bogato poplača vašo velikodušnost s svojim blagoslovom.
yy V nedeljo, 4. septembra bo v dvorani KS Trstenik predstavitev videa o romanju po Baragovih poteh v ZDA in 
Kanadi. Ob 15.00 ste vabljeni tudi tisti, ki niste bili na romanju in vas zanima, kaj vse smo doživeli. V zadnji 
številki Družine je tudi dvostranska reportaža s tega romanja. Na polici za tisk imate nekaj kopij reportaže in 
jih lahko vzamete.
yy Sveto leto usmiljenja: Papež Frančišek pravi: “Moja velika želja je, da krščansko ljudstvo v času tega jubileja 
premišljuje o telesnih in duhovnih delih usmiljenja. To je način, da bi prebudili našo vest, ki je pogosto otopela 
spričo drame uboštva in da bi še globlje vstopili v srce evangelija, kjer daje božje usmiljenje posebno mesto 
ubogim.” (Frančišek, bula Misericordiae vultus).
yy V mesecu septembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

1100 Tenetiše

22. nedelja med letom
za vse ++ Primožove
za + Agnes Marinčič
v zahvalo za srečen zakon Francke in Staneta Markoviča

28. avgust

Ponedeljek
1900

Mučeništvo Janeza Kristnika; Sabina, mučenka
za + očeta Janka Košnika

29. avgust

Torek
1900

Feliks (Srečko), mučenec; Alfred Ildefonz Schuster, škof
za + duhovnika Franca Levstka, dar Sp. Trstenika

30. avgust

Sreda
1900

Nikodem, Jezusov učenec; Pavlin, škof
za + Vetrovega Joža, dar sosedov

31. avgust

Četrtek
1900

Egidij (Tilen), opat; Nivard, škof
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

1. september

Petek
1900 

Marjeta, mučenka; Janez Postivec, carigrajski patriarh
za + duhovnika Antona Maroša

2. september

Sobota
2000

Gregor Veliki, papež in c. uč.; Bazilisa, mučenka
za + Marjana Zupana

3. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

23. nedelja med letom - angelska nedelja
1. za + Štefana Požonca (obl.) in njegove starše
2. za + Marijo Markovič (obl.)
za + Angelo Krničar

4. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Mivšek Špela
Tenetiše – Švegelj Andreja

3. september


