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KRISTUS JE UMRL ZATO, DA TISTI, KI ŽIVIJO, NE BI ŽIVELI VEČ ZASE

Narodi se radi ponašajo s svojimi junaki, ponosni so na izredne
osebnosti, ki so pustile za seboj močno sled, ki ni omejena le z enim
narodom, ampak je treba o njih govoriti in širiti njihovo slavo onkraj
meja domovine. S samo vzgojo so nam različni vzgojitelji skušali
vcepiti prepričanje, da je narod brez velikih ljudi siromašen, brez
prave samopodobe in pred drugimi nič ne pomeni. S tem indirektno
spodbujamo otroka, da bi se trudil za lepo, pošteno življenje in postal
aktiven tvorec narodove zgodovine. Vsaj tako smo doživljali vzgojo
in šolo mi, ki imamo abrahama že za seboj in generacije, ki so bile še delno vključene v
dogajanje med in po drugi svetovni vojni. Kakšne proslave so bile ob 70-letnici zaključka
druge svetovne vojne, koliko rdečih zvezd in nostalgije po časih, ki jih ni več, a hkrati koliko
simbolov, ki so povezani s holokavstom in koncentracijskimi taborišči. Eni so umirali kot
junaki in jih opevajo šolski učbeniki, drugi so pozabljeni v različnih rovih. Marsikdo se
sprašuje: Kdo je pravi junak in kdo namišljena legenda?
Apostol Pavel se je s podobnimi problemi soočal v Korintu, tem slavnem grškem
pristanišču, kjer si dobil vse, kar je takratni svet ponujal in kjer je bilo hvale o različnih
junaštvih na pretek. Apostol se je spraševal, komu naj verjame in kdor je zares zaslužen, da ga
imamo za junaka, ki bo zapisan v zgodovino z velikimi črkami. Svoje prepričanje je podelil
s Korinčani v svojem drugem pismu tej skupnosti: »Kristusova ljubezen nas je privedla do
tega, da smo presodili takole: eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je Kristus
umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in vstal.«
Zares, globoko pričevanje in pravi izziv tudi za kristjane tretjega tisočletja: Zakaj je Kristus za
nas umrl? Kaj moramo storiti, da bo njegova smrt resnična prelomnica v človeški zgodovini?
Ne živimo le zase in zaradi sebe, ampak zaradi tistega, ki nas poklical v življenje. Jezus je
trta, mi pa mladike, zato se mora v našem življenju poznati, da smo njegovi, da ne živimo
več po mesu, ampak po duhu, ki smo ga prejeli. Kristus je zares legenda, pravi junak, o
katerem govorijo vse generaciji, tudi tisti, ki ga sprejemajo le za velikega človek in v njem ne
prepoznajo nič božjega. Svet pa čaka na nove junake, na ljudi, ki bodo sledili Kristusovemu
zgledu. Junaki so kot sol in kvas, ki sta v testu v zelo majhnih količinah, a vendar dajeta kruhu
slasten okus. Apostol Pavel nas zato spodbuja: »Če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro
je minilo. Glejte, nastalo je novo.«
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
12. nedelja med letom
21. junij
yy 12. nedelja med letom. Godujeta Alojzij Gonzaga, redovnik in Rajmund, škof.
yy Začele so se počitnice in vaš župnik je že v Kanadi, kjer bo nadomeščal sobrata Draga Gačnika, ki bo na
počitnicah v Sloveniji. V času njegove odsotnosti, od 18. junija do 8. avgusta, ga bosta nadomeščala Štefan
Vozlič (031/411 753) in Andrej Baligač (051/657 182). Oba bosta imela tudi počitnice, zato bo vedno eden
na razpolago za redne župnijske zadeve.
yy V četrtek je praznik Rojstva Janeza Krsnika ali kresni dan. Po redni večerni maši bo še ena maša v Čadovljah pri kapelici Srca Jezusovega. K tej maši za Čadovljane je vabljena vsa župnija, kajti to je lepa
priložnosti, da se vsako leto zberemo ob tej kapelici in se Bogu zahvalimo za njegovo varstvo in ljubezen,
ki jo njegovo brezmadežno Srce simbolično predstavlja. Mašo bo vodil naš nekdanji župnik Jože Brečko.
yy Naslednjo nedeljo ima naša župnija zaobljubljeno romanje v Kokro. Maša bo ob 9.00. Vabim vas, da se romanja udeležite v čim večjem številu in po Marijini priprošnji izprosite Božjega blagoslova za naše družine
in našo župnijo. Mašo bo vodil eden od salezijanskih duhovnikov, ki bo to nedeljo kot pomoč v naši župniji.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Če hočeš biti srečen, moraš srečo zaslužiti s tem, da imaš dobro srce,
ljubiš svoje prijatelje, si potrpežljiv in velikodušen do svojih sovražnikov, jokaš z jokajočimi, drugim ne
zavidaš sreče, delaš dobro vsem, slabega pa nikomur.
yy V poletnih mesecih (junij – avgust) je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
12. nedelja med letom
21. junij
800 Tenetiše
za + mamo Nado (obl.) in očeta Franca Benedičiča
930
za + Ano, rojeno Teran in teto Cilko
Janez Fisher, šk. in Tomaž More, muč.; Pavlin iz Nole, šk.
22. junij
Ponedeljek
00
za + Alojza Javornika (obl.), Ivano in Viktorja
19
Jožef Cafasso, redovnik; Edeltruda, opatinja
Torek
23. junij
1. za + očeta Ludvika Terana
1900
2. za + Andreja Krničarja, mlajšega (obl.)
Rojstvo Janeza Krstnika – kres; Rumold, mučenec
Sreda
24. junij
za + Janeza Perčiča
1900
1930 Čadovlje
v čast Srcu Jezusovemu za Čadovljane
Dan državnosti – d.p.d.; Doroteja, mistikinja; Viljem, opat
25. junij
Četrtek
v čast Mariji Pomagaj
1900
Jožefmarija Escrivà, ustan. Opus Dei; Vigilij (Stojan), škof
26. junij
Petek
za + Frančiško Kadivec (obl.)
1900
Ema Krška, kneginja; Ciril Aleksandrijski, šk. in c. uč.
Sobota
27. junij
00
po namenu
18 Tenetiše
2000
za + Anico Celar, dar Fendetovih iz Žabelj
13. nedelja med letom
Nedelja
28. junij
1. za + Ano in Alojza Rezàr (obl.)
800 Tenetiše
2. za + Jožeta Gregorca (obl.)
900 Kokra
zaobljubljena maša
930
za mamo Marijo in očeta Blaža Grosa
čiščenje in
Trstenik – Perčič Marinka
27. junij
krašenje
Tenetiše – Perčič Anica

