
JEJMO IN SE VESELIMO: TA MOJ SIN JE BIL NAMREČ MRTEV IN JE OŽIVEL
Življenje je za vsakogar velik izziv, kajti v tem kratkem času bivanja na 

zemlji, bi radi čim več iztržili in zajemali z veliko žlico. Vsi bi radi bili srečni 
in zadovoljni, zato se trudimo, da bi okusili vse sladkosti, ki nam jih svet 
ponuja. Žal pa mnogi zgrešijo na svoji poti in si škodujejo, ker ne vedo, kje 
je prava mera. Že stari antični filozofi so bili prepričani, da je treba tudi pri 
uživanju biti zelo izbirčen in so zato dajali prednost duhovnim užitkom, 
ki prinašajo večje zadovoljstvo kot telesni užitki. Zato so ti filozofi cenili potrpežljivost in 
vztrajnost kot dve osnovni kreposti, ki nam pomagata dosegati bolj trajne užitke.

»Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč 
mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden!« je zapovedal oče, ki je bil nadvse srečen, ker se 
je njegov sin vrnil. Ta način uživanja in veseljačenja ima drugačen pomen kot iskanje nekega 
trenutnega užitka. Gre za praznovanje skupnosti, ki se veseli vrnitve svojega člana. Sedaj je 
skupnost spet popolna, kajti pravi dom je tam, kjer so vsi člani cenjeni in niso zadovoljni, če 
kdo manjka. Zgodba razlaga, da so se začeli veseliti, vendar brez enega člana: starejši sin je 
bil na polju in ko je zvedel, kaj se doma dogaja, ni hotel vstopiti. Luka nam ne pripoveduje 
kakšno izmišljeno zgodbo, ampak opisuje realno stanje: doma ne mislijo vsi enako, vedno 
je kakšen, ki bi rad delal po svoje – mlajši sin je spravil skupaj svoje stvari in odpotoval, da 
bi lahko užival brez kakšnega nadzora, starejši sin pa je bil priden, delaven, vreden splošne 
pohvale. Na koncu pa se karte zamenjajo: mlajši je deležen gostije in ga hvalijo, da je zbral 
dovolj poguma in se je vrnil, starejši pa je šele sedaj pokazal, iz kakšnega testa je: človek, ki 
se strogo drži pravil, na zunaj je brezhiben, a njegovo srce je prazno, brez ljubezni.

Osrednja osebnost v zgodbi je oče, ki pomirja, usklaja, se veseli vrnitve izgubljenca, a 
hkrati pouči starejšega sina, kakšne so prave vrednote: »Otrok, ti si vedno pri meni in vse, 
kar je moje, je tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev 
in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.« Življenje ima neprecenljivo vrednost, ne le 
življenje pridnih in poštenih, ampak tudi življenje tistih, ki so zgrešili na svoji poti. Vsako 
življenje je dar in ga kot takšnega tudi moramo sprejeti. Res pa je, da nekateri darove, ki 
so jih prejeli hitro odkrijejo, drugi so bolj počasni, mnogi celo kakšen svoj dar zapravijo. 
Zato se moramo veseliti vsakega, ki se vrne, prepozna svojo zmoto, se kesa, doseže pri Bogu 
usmiljenje in dobi novo priložnost.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 4.. postna nedelja 31. marec
•	 Danes je 4. postna nedelja. Godujeta Gvido, opat in  Benjamin, diakon in mučenec.
	y Iskreno se zahvaljujem vsem za ofer prejšnje nedelje in za darove, ki jih osebno prinašate v župnišče. Tako smo 
uspeli velik del računov za obnovitvena dela že plačati. Zdaj je na vrsti še nekaj obnovitvenih del na arkadah, 
dveh stebrih v cerkvi, obeh kropilnikih in obnova obeh stranskih vrat. Upamo, da bomo ta dela zaključili do 
birme, ko bi imeli tudi blagoslov obnovitvenih del.
	y Uro smo danes prestavili na spomladanski čas. Zato bodo odslej maše med tednom ob 19.00, ob sobotah pa 
ob 20.00.
	y Sporočilo za romarje v Beneluks: vnaprej moramo plačati hotele, zato vas prosim, če lahko plačate drugi 
avans romanja (200 € na osebo). Rabim tudi natančne osebne podatke (priimek in ime, datum rojstva, stalno 
bivališče, državljanstvo), ki jih zahtevajo vnaprej za vstop v Evropsko palačo v Bruslju.
	y Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Čeprav ima Cerkev razumevanje za trenutke nesoglasja, skozi katere 
morajo iti zakonske zveze, ne sme nehati biti glas najšibkejših: otrok, ki trpijo, pogosto molče. Kljub naši 
domnevno visoko razviti občutljivosti in vsem našim pretanjenim psihološkim analizam, se papež Frančišek 
sprašuje, ali smo dovolj občutljivi za duševne rane otrok. Ali zaznavamo težo gore, ki pritiska na otrokovo dušo 
v družinah, kjer slabo ravnajo drug z drugim in si med seboj povzročajo bolečine, dokler ne pride tako daleč, 
da je pretrgana vez zakonske zvestobe? Te slabe izkušnje ne prispevajo k temu, da bi ti otroci dozorevali k temu, 
da bi bili sposobni za resnične in dokončne zaveze. Zato krščanske skupnosti ne smejo zapustiti ločenih staršev 
in teh, ki živijo v novi zvezi. Nasprotno, morajo jih vključiti in jih spremljati pri njihovi vzgojni nalogi. Kajti, 
kako bi sicer mogli tem staršem svetovati, naj naredijo vse, da bodo otroke vzgojili za krščansko življenje in jim 
bodo zgled prepričane in dejavne vere, če jih držimo stran od življenja skupnosti, kakor da so izobčeni? Naša 
najvažnejša pastoralna naloga glede družin je ta, da krepimo ljubezen in prispevamo k zdravljenju ran. (246)
	y V mesecu aprilu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

4. postna nedelja
1. za + Lojzeta Kaštruna (obl.) in vse ++ Ledrarjeve
2. za + Anico Toporš (obl.) in njene starše
za + Katarino (obl.) in Petra Eljona ter Janeza Ješeta

31. marec

Ponedeljek
1900

Tomaž Tolentinski, mučenec; Ljuba in Irena, mučenki
za + Kristino Valjavec, dar brata Janeza

1. april

Torek
1900

Frančišek Paolski, redovni ust.; Marija Egiptovska, spok.
za vse ++ Mlinarjeve in Ločanove

2. april

Sreda
1900

Rihard (Riko), škof; Sikst I., papež
za + Francko Valjavec, dar družin Kokalj, Jošt in Sečnik

3. april

Četrtek
1900

Izidor Seviljski, škof in c. uč.; Benedikt Niger, redovnik
za + Marijo Štern, 7. dan po pogrebu

4. april

Petek
1900

+ Vincencij Ferrer, duhovnik; Julijana in Eva, redovnici
za + Vinka Perčiča (obl.)

5. april

Sobota
2000

Irenej iz Srema, škof in mučenec; Peter Veronski, redovnik
za ++ starše, brate in sestre Skokove

6. april

Nedelja
730 Tenetiše

830

5. postna nedelja
1. po namenu
2. za ++ starše Volčič in Jalen ter za Damjana Jalna
za + Tomaža Lombarja (obl.)

7. april

čiščenje in krašenje Trstenik – 
Tenetiše – 

6. april


