
NISTE VI MENE IZVOLILI, AMPAK SEM JAZ VAS IZVOLIL
Iskalci službe se navadno predstavijo s svojim življenjepisom 

in izkušnjami, ki so si jih pridobili v času šolanja in na prejšnjem 
delovnem mestu. Tisti, ki razpisujejo delovna mesta bi radi dobili 
ljudi s čim več izkušnjami, zato je dobro, da se kandidat čim lepše 
predstavi. Grški in rimski antični učitelji so na tak način sprejemali 
nove učence. Brez dobrih priporočil nisi mogel dobiti učitelja, ki je bil na dobrem 
glasu. Ali je Jezus uporabljal enako metodo? Ne. Svoje učence je naključno izbral in 
se pri tem tudi uštel. Med njimi je bil tudi izdajalec. Svojo odločitev je lepo razložil 
preden je bil izročen in obsojen: »Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil 
in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, 
kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj!« 
S tem je hotel povedati, da je vsakemu, ki ga je izbral, dal priložnost. Od njega bo 
torej odvisno, kaj se bo naučil in kakšen odnos bo vzpostavil s svojim učiteljem.

Jezus je tisti, ki izbira, on nas najprej ljubi in nam zaupa. Glede svoje izbire pa je 
svojim apostolom jasno povedal, da ne želi, da bi bili njegovi učenci slepi poslušalci 
in tisti, ki izpolnjujejo poveljnikova navodila: »Ne imenujem vas služabnike, ker 
služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam 
razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.«

Kakšna so pravila pravega prijateljstva? Prijatelji si zaupajo, nimajo drug pred 
drugim nobene skrivnosti, držijo dano besedo, v stiski so si blizu, so zanesljivi 
in zato se lahko zanesejo drug na drugega. Prijateljstvo je namreč ena od oblik 
ljubezni. In če je ljubezen resnična, potem je zelo konkretna, čim bolj popolna. 
Jezus je računal le s svojo ljubeznijo, ki naj bi bila zgledna, še več, kot Bog se je 
lahko izkazal z ljubeznijo, ki je popolna, ne dela razlik, ne postavlja pogojev in zato 
nikogar ne izključi.

»Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil, da greste in obrodite sad!« S 
strani Boga nam je vse dano, sedaj pa smo na vrsti mi: »Kaj bomo naredili z Božjo 
ljubeznijo? Jo bomo obdržali zase, ali jo bomo posredovali naprej?« Najlepši odgovor 
na dar, ki sem ga prejel je, da sem hvaležen in skušam s tem darom narediti čim več 
koristnega zase in za svoje bližnje. Zato se trudim ljubiti tako, kot nas je Jezus ljubil.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 6. VELIKONOČNA NEDELJA 6. maj
•	Danes je 6. velikonočna nedelja. Godujeta: Marija, srednica vseh milosti in Dominik Savio, dijak in zavetnik 

ministrantov.
•	Začeli smo z mesecem majem, Marijinim mesecem. Letošnje šmarnice so povezane s 150-letnico smrti Fride-

rika Baraga, slovenskega misijonarja med severnoameriškimi indijanci. V Tenetišah so šmarnice ob 17.30 in 
jih organizirajo župljani sami, na Trsteniku pa so povezane z redno mašo. Otroci in tudi odrasli lepo vabljeni.

•	Od 7. maja naprej bo verouk spet po ustaljenem urniku. Veroučno leto bomo zaključili z zadnjo nedeljo v 
mesecu maju.

•	V četrtek, 10. maja je praznik Gospodovega vnebohoda. Maša s šmarnicami bo ob 19.00.
•	Naslednjo nedeljo je pri nas slovesnost prvega obhajila. Slovesnost bo ob 9.30. Ker se moramo še marsikaj 

zmeniti glede slovesne svete maše, bo v ponedeljek, 7. maja ob 20.15 sestanek za starše, ki naj pridejo skupaj 
s prvoobhajanci, da bodo pomerili obleke.

•	V petek bo ob 20.15 spoved prvoobhajancev in generalka, zato pridete starši skupaj s prvoobhajanci. Tudi 
starši boste imeli priložnost za spoved.

•	V soboto bo ob 9.00 čiščenje in krašenje cerkve ter postavljanje slavoloka. Mamice boste urejale cerkev, 
očetje pa zunanjščino pred cerkvijo.

•	Na binkoštno nedeljo, 20. maja bomo imeli v gosteh moški Oktet Zven iz Črnuč, ki ga vodi Vinko Jager. Peli 
bodo pri maši in potem imeli koncert Marijinih pesmi. Že sedaj si organizirajte čas za ta lep majski koncert. 
Zaželeni so prostovoljni prispevki.

•	Apostolska spodbuda Radost ljubezni:  Odnosi med brati in sestrami se v teku časa poglabljajo in vezi 
bratstva, ki nastajajo v družini med otroki so, če se to dogaja v ozračju vzgajanja za odprtost do drugih, velika 
šola svobode in miru. V družini se med brati in sestrami človek nauči, kako živeti skupaj. Morda se tega ne 
zavedamo vedno, a ravno družina prinaša v svet bratstvo! Odraščanje med brati in sestrami daje človeku ču-
dovito izkušnjo, kako skrbeti drug za drugega, pomagati in pomoč sprejemati. Imeti brata ali sestro, ki te ima 
rad, rada, je močno izkustvo, ki ga ni mogoče ne plačati ne nadomestiti. Vendar je treba otroke potrpežljivo 
vzgajati k temu, da drug z drugim ravnajo kot bratje in sestre. Ta proces, ki je včasih težaven, je prava šola za 
socialno obnašanje. (194-195)

•	V maju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

6. velikonočna nedelja
za ++ starše Hribar in brata Milana
za župljane

6. maj

Ponedeljek
1900

Gizela, opatinja; Avguštin Roscelli, duhovnik, prošnji dan
urna maša za Spodnji Trstenik

7. maj

Torek
1900

Bonifacij IV., papež; Viktor (Zmago), muč.; prošnji dan
za srečno in uspešno pot

8. maj

Sreda
1900

Izaija, pr.; Marija Terezija Jezusova, red. ust.; prošnji dan
za + Manco, Miha in Petra Nagliča

9.  maj

Četrtek
1730 Tenetiše
1900

Gospodov vnebohod – Job, sp mož; Trsatska Mati božja
urna maša za Tenetiše
za + Janeza Zavrla

10.  maj

Petek
1900

Ignacij Lakonijski, redovnik; Odo Clunyjski, opat
urna maša za Povlje

11.  maj

Sobota
2000

Leopold Mandić, redovnik; Pankracij, mučenec
za + Cilko Teran, dar sosedov

12.  maj

Nedelja
730 Tenetiše

830

7. velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja
1. za ++ Vočnarjeve, Pisovčeve, Kosec in Florjan
2. za ++ starše Janeza in Marijo Košir
za + Staneta Markoviča, 30. dan po pogrebu

13.  maj

čiščenje in krašenje Trstenik – starši prvoobhajancev
Tenetiše – Markovič Francka

12.  maj


