
KAJ PRAVIJO LJUDJE, KDO SEM?
V današnji družbi ne preživiš brez svetovalcev, vodnikov, različnih 

terapevtov, duhovnih voditeljev. Še bi lahko naštevali različne trenerje, ki 
dnevno ponujajo svoje usluge in nam zagotavljajo: »Pridite k nam. Naši 
serviserji bodo odstranili sleherno napako in spet boste srečni!« Zakaj je 
danes takšno povpraševanje po različnih zdravilcih? Znašli smo se v slepi 
ulici, iz katere ne vidimo izhoda. Življenje je postalo preveč komplicirano, 
mi pa nismo dobro pripravljeni na sodobne izzive. Zato iščemo osebe, ki naj nam pomagajo 
narediti naslednji korak. Sodobnik ima namreč slabo hrbtenico, je brez samospoštovanja in 
nima zaupanja vase.

Ali je imel tudi Jezus premalo zaupanja vase, ker je učencem zastavil vprašanje: »Kaj pravijo 
ljudje, kdo sem?« Lahko bi odgovorili pritrdilno, kajti vsakdo išče odzive na svoje besede in 
dejanja, ker so druginaše zrcalo. Eni so zadovoljni s podobo, ki jo zrcalijo, večina pa meni, da 
je zrcalo pokvarjeno, ker nas naredi nerazpoznavne. Za Jezusa lahko rečemo, da je imel dobro 
samopodobo, bil je realist, ker ni bil samo človek, ampak tudi Bog. Učence je samo izzval, da 
bi začeli kritično razmišljati in se otresti nerealne podobe o sebi, o svetu in o Bogu.

Kaj se nam dogaja, da smo tako odvisni od mnenja, ki ga imajo o nas naši sošolci, sorodniki, 
sodelavci v kolektivu, sosedje. Ali res nimamo dovolj vere vase in ne vemo, kdo smo? Ni slabo, 
da smo pozorno na to, kaj ljudje govorijo o nas. Drugi so res naše zrcalo, zato je dobro, da 
njihova mnenja upoštevamo. Vendar se moramo zavedati, da mnenja, ki jih slišimo, še niso 
naša realna podoba in še manj stališča, ki jih je treba privzeti in se jih držati. Vsakdo mora 
namreč vse, kar vidi, ponotranjiti in si ustvariti osebno gledanje, ki bo v skladu z vsem, kar je 
prejel in kar osmišlja njegovo življenje.

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« je Jezus vprašal svoje najbližje, tiste, ki bi ga morali najbolje 
poznati. Ni želel slišati lepega stavka, s katerim se drugemu prikupiš, temveč je hotel vedeti 
osebno mnenje. »Ti si Božji Maziljenec, ti si Odrešenik!« je pogumno rekel Peter. Tako ga 
je opredelil apostol, ki bo čez nekaj tednov pred nepoznano žensko trdil, da Jezusa sploh ne 
pozna. Jezusa je ta odgovor presenetil, ker to ni bilo Petrovo osebno prepričanje, zato je apostol 
Matej zapisal Jezusovo pripombo na Petrove besede: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti 
nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih!« Jezusa dojamemo v polnosti le s 
svojo vero, ki je Božji dar.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 12. nedelja med letom 23. junij
yy Danes je 12. nedelja med letom. Godujeta Jožef Cafasso, redovnik in Edeltruda, opatinja.
yy V četrtek je bil praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Zato je to nedeljo procesija z Najsvetejšim. Lepo je, da 
se Jezus sprehodi skozi vas in blagoslovi vse, kar imamo, naša polja, gozdove, travnike, vrtove, naše domove 
in vsakega posebej.
yy Letošnje šolsko leto je zaključeno. Otroci so dobili spričevala in pred njimi so zaslužene počitnice. Brezskrbni 
dnevi so lepa priložnost za druženje, branje dobrih knjig, sprehode in tudi za duhovno osvežitev. Jezus nas 
pričakuje, da se kaj oglasimo v cerkvi, ne le v domači, ampak tudi v kraju, kjer boste na počitnicah.
yy V torek je Dan državnosti in dela prost dan. Naj nas v teh dneh povezuje molitev za domovino in vsestranski 
razvoj našega naroda ter nas krepi Božji blagoslov.
yy V petek je praznik Srca Jezusovega. Čadovljani nas vabijo k svoji kapelici, kjer bo sveta maša ob 20.00. Ta dan 
ne bo svete maše v župnijski cerkvi.
yy V soboto je praznik svetega Petra in Pavla, ko naši škofje posvečujejo nove duhovnike. Mi se bomo dveh 
stebrov Cerkve, Petra in Pavla spomnili pri večerni sveti maši, ki bo že nedeljska.
yy Zadnjo nedeljo v juniju imamo zaobljubljeno mašo v Kokri. Maša bo ob 9.00. Vabljeni, da se Mariji zahvalimo 
za njeno varstvo in jo prosimo, da še naprej spremlja naše družine.
yy V nedeljo bo naš sobrat Tone Krnc v Šentrupertu na Dolenjskem obhajal svojo zlato mašo. V imenu župnije 
mu čestitam za njegov jubilej in se mu zahvaljujem za vso pomoč, ki jo nudi naši župniji. Naj ga povsod 
spremlja priprošnja Božje Matere Marije.
yy V župnijski pisarni lahko starši prvoobhajancev dvignete slike od letošnjega prvega obhajila.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni:  Svoboda je nekaj čudovitega, vendar jo lahko izgubimo. Moralno 
vzgajati pomeni gojiti svobodo s predlogi, motivacijami, praktičnimi napotki, spodbudami, nagradami, zgledi, 
vzori, simboli, premisleki, opomini, preizkusi ravnanja in pogovori, ki človeku pomagajo pri razvijanju trdnih 
notranjih načel, ki ga usmerjajo k temu, da spontano dela dobro. Krepost je prepričanje, spremenjeno v trdno 
notranje načelo, ki nas vodi pri ravnanju. Zato krepostno življenje izgrajuje svobodo: krepi in vzgaja jo in tako 
preprečuje, da bi človek postal suženj prisilnih razčlovečenih in nesocialnih nagnjenj. (267)
yy V mesecu juliju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

12. nedelja med letom
1. za + Jožeta Gregorca (obl.)
2. za + Lojzeta Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve
za + Andreja Krničarja, ml. (obl.)

23. junij

Ponedeljek
1900

Rojstvo Janeza Krstnika – kres; Simplicij, škof
za + Janeza Perčiča

24.  junij

Torek
1900

Dan državnosti – d. p. d.; Doroteja, mistikinja; Viljem, opat
za + brata Janeza Košnika

25.  junij

Sreda
1900

Vigilij (Stojan), škof; Janez in Pavel, mučenca
za srečen zakon

26.  junij

Četrtek
1900

Ema (Hema) Krška, kneginja; Ciril Aleksandrijski, škof in c. uč.
za ++ starše Kepic

27.  junij

Petek
2000 Čadovlje

Srce Jezusovo; Irenej (Hotimir), škof in mučenec
1. za farane
2. za + Mirkota Toporiša (obl.)

28.  junij

Sobota
2000

Peter in Pavel, apostola; Judita, redovnica
v zahvalo za uspeh v šoli

29. junij

Nedelja
730 Tenetiše

830

900 Kokra

13. nedelja med letom
1. za + Jaka Praprotnika
2. po namenu
za + mamo Marijo in očeta Blaža Grosa
po namenu romarjev

30. junij

čiščenje in krašenje Trstenik – Košir Monika
Tenetiše – Hribar Marica

29. junij


