
TA JE MOJ SIN, MOJ IZVOLJENEC, NJEGA POSLUŠAJTE!
Koga poslušam? Po čigavih nasvetih se ravnam? Kdo je moj vzornik in 

bi mu rad bil čim bolj podoben? Nekega splošnega pravila ni, kajti vsako 
obdobje ima svoje ideale in vzornike. Gre za konkretne osebe in stvari, ki 
se jih oklenemo in mislimo, da brez njih ne moremo živeti. V vsaki skupini 
en posameznik izstopa in hoče biti vodja. Če je zelo vpliven bo za seboj 
potegnil mnoge. Že v otroškem vrtcu in še bolj v šoli hitro odkrijemo 
vodilne tipe, ki to niso zaradi svojih sposobnosti, temveč bolj zato, ker hočejo biti prvi, pa 
čeprav nimajo nobenih voditeljskih sposobnosti. Voditelj je namreč tisti, ki ima moč, ki 
gospoduje, ki je srečen, ko se mu drugi pokoravajo. Žal pa se dogaja, da je večina takšnih 
voditeljev negativcev in imajo slab vpliv na skupino. Mnogi lepo govorijo, a njihovi nameni 
so zelo zlobni.

Ob Jezusovem spremenjenju na gori so Peter, Janez in Jakob slišali glas iz oblaka: »Ta je 
moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« Nebeški Oče nam daje Jezusa za sogovornika, 
za tistega, ki se ga splača poslušati, ker ima besede večnega življenja. Takšnega voditelja 
potrebuje vse človeštvo, ne le skupina vernikov, ki mu zaupa, ker v njem vidi Boga, ki je 
naš odrešenik in je zato ostal med nami po Svetem Duhu. Razodetje je jasno, Očetovemu 
naročilu ne moremo ugovarjati, a zakaj potem tega ne sprejmemo in se ne oklenemo Jezusa?

Odgovor je zelo preprost: ker imamo napačno podobo o sebi, ker se ne sprejmemo 
kot ustvarjena, kot omejena bitja. Hočemo biti več kot nam naša narava dopušča. Radi bi 
bili podobni Stvarniku in zato je tako popularno biti del manjšine, ki se trudi, da bi bili 
absolutni gospodarji nad vsem, tudi nad tem, kaj smo po svoji naravi. »Ko se bo mladostnik 
osamosvojil, naj se sam odloči, kakšnega spola bi rad bil in kakšne filozofije o sebi se bo 
oprijel!« vpijejo tisti, ki menijo, da ne potrebujejo nobenega boga. Ali je res vse relativno in 
nobena stvar ni več sveta? To pomeni, da bo ekskluzivne pravice imela le majhna peščica, 
drugi pa bodo globoko spodaj, uboga raja brez pameti. Takšno razglabljanje nas hitro 
pripelje do zaključka, da je takšen svet, ki ga mislimo uresničiti nečloveški, ker je v njem 
posameznik le številka brez prave vrednosti.

Trije apostoli so doživeli Jezusovo spremenjenje, videli so poveličanega Gospoda in 
razodeto jim je bilo, koga morajo poslušati. Mi nismo stvarniki, ampak samo ustvarjena 
bitja, zato je pokorščina Bogu način zahvale za dar življenja.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 2. postna nedelja – papeška nedelja 17. marec
yy Danes je 2. postna nedelja – papeška nedelja. Godujeta Patrik (Patricij), škof in misijonar ter Jedrt (Jerica), 
opatinja.
yy Dobili smo nova glavna vhodna vrata naše cerkve in zamenjani sta bili tudi kamniti stopnici. Sedaj nas čaka še 
obnova kamnitega portala, obeh kamnitih stebrov in obeh kamnitih kropilnikov. Zato bomo imeli blagoslov 
novih pridobitev ko bodo vsa dela končana. Kljub temu bo treba narejena dela že plačati, zato bomo imeli 
naslednjo nedeljo ofer. Že sedaj se vam iskreno zahvaljujem za vaše darove in za vse prispevke, ki ste jih osebno 
prinesli v župnišče.
yy V torek je praznik svetega Jožefa, Jezusovega krušnega očeta. Maša bo zvečer ob 17.30 v župnijski cerkvi. Va-
bljeni še prav posebej Jožeti in Jožice.
yy V četrtek smo se dekanijski duhovniki tržiške dekanije srečali z birmovalcem Francijem Petričem. Pogovarjali 
smo se o srečanju z birmanci in o poteku slovesnosti prihoda Svetega Duha. Zato bomo v petek, 22. marca 
imeli srečanje za starše birmancev, da se bomo zmenili vse podrobnosti glede birme. Začetek srečanja bo ob 
19.00 v pevski sobi.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Kar zadeva ločene, ki živijo v novi zvezi, je pomembno, da jim damo 
čutiti, da so del Cerkve, da nikakor niso izobčeni in se jih ne obravnava kot izobčene, ker so vedno del cer-
kvenega občestva. Ti primeri terjajo pozorno razlikovanje in spremljanje z veliko spoštovanjem. Pri tem se 
je treba izogniti takega načina govorjenja in ravnanja, ki bi ga prizadeti utegnili občutiti kot obtožujočega. 
Z druge strani so sinodalni očetje poudarjali, naj bodo postopki za ugotavljanje ničnosti zakona dostopnejši 
in bolj prilagodljivi ter po možnosti povsem brezplačni. Počasni postopki spravljajo ljudi v slabo voljo in jih 
utrujajo. Zato bo potrebno, da ljudem, ki živijo ločeno, ali parom, ki doživljajo krizo, dati na voljo službo za 
informiranje, povezano z dušnim pastirstvom družine, za svetovanje in poravnave, ki bo na voljo tudi v zvezi 
s predhodno preiskavo. (243-244)
yy V mesecu aprilu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. postna nedelja – papeška
za + Staneta Markoviča, dar sosedov
za župljane

17. marec

Ponedeljek
1730

Ciril Jeruzalemski, škof in c. uč.; Marta Le Bouteiller, red.
po namenu

18.  marec

Torek
1730

Jožef, Jezusov rednik; Adeltruda, devica
za + Jožeta in Cilko Weisseisen

19.  marec

Sreda
1730

Martin iz Brage, škof; Marija Jožefa, redovna ustan.
za ++ starše, brata in svakinjo Toporš

20.  marec

Četrtek
1730

Serapion, škof in mučenec; Hugolin, eremit
za + Ivanko Košnik, dar sosedov

21.  marec

Petek
1730

+ Lea, spokornica; Tomaž Carigrajski, patriarh
za + Cilko Teran, dar sosedov

22. marec

Sobota
1900

Alfonz Turibij, škof; Rebeka Ar-Rayes, redovnica
1. za + Frančiško (obl.) in Cirila Valjavca
2. za + Miha Celarja (obl.)

23. marec

Nedelja
730 Tenetiše
830

3. postna nedelja
za župljane
1. za + Jožeta Zupana in vse ++ Kajžarjeve
2. za + Manco Perčič in vse ++ Cudermanove

24. marec

čiščenje in krašenje Trstenik – postni čas
Tenetiše – 

23. marec


