
HČI, TVOJA VERA TE JE REŠILA
Kje iščemo rešitev, ko pridejo zdravstvene težave, skrhani odnosi v 

družini, problemi z otroki, izguba službe, depresija. Vedno se obrnemo 
na primerno agencijo, ki nam obljublja, da bo naše težave rešila proti 
primernemu plačilu. Zato agencije, ki obljubljajo lepšo prihodnost, rastejo 
kot gobe po dežju. Koliko denarja potrošimo za kozmetiko in kakšne druge 
preparate, ki obljubljajo, da nas bodo za nekaj let pomladili. Rešitev vidimo v stvareh, ki 
nimajo nobene povezave z resničnim življenjem in so zato tudi uspehi teh preparatov 
minimalni. Notranji nered in duhovno praznino ne more zapolniti še tako draga 
kozmetika, kajti z njo lahko le majhno popravimo zdravo osnovo. Osebe, ki so del našega 
življenja, so še vedno najzanesljivejšo sredstvo, da bomo pravilno in hitreje okrevali. To je 
čutila tudi žena, ki se je v množici pririnila pred Jezusa. Sama pri sebi si je mislila: „Tudi 
če se dotaknem njegove obleke, bom rešena!« Imela je močno vero, da bo Jezus odpravil 
njeno bolezen. Jezus je opazil njeno vero, zato ji je rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila.«

Markova pripoved nam razkriva proces, ki je navzoč pri slehernem spreobrnjenju: 
imeti moraš vero v Jezusa, da dobiš moč, ki te lahko ozdravi. Nato se moraš Jezusu 
približati in biti že prepričan, da se bo to, v kar veruješ, tudi zgodilo. Po spreobrnjenju 
sledi soočenje, ko se zagledaš v Jezusov pogled in počakaš na blagoslov, ki te bo spremljal 
na tvoji življenjski poti. 

Prvi korak predstavlja vera, takšna, ki jo v danem trenutku premoreš. Eni lahko naredijo 
daljši korak, drugi se lahko premaknejo le za kakšen centimeter. Tudi minimalni napor 
v smeri iskanja rešitve Bog opazi in se razveseli. Toda treba je vztrajati in ne odnehati, 
ker spreobrnjenje ni enkratno dejanje, ampak dolg proces. Največja težava je, ker bi radi 
takoj videli uspehe naših prizadevanj, teh pa kar nekaj časa ni. Zato mnogi obupajo že 
na začetku. Škoda. Jezus je rekel: »Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte 
in se vam bo odprlo!« Ni rekel: »Prosi, išči, potrkaj!« Ni dovolj enkratno dejanje, ampak 
nenehno ponavljanje, vsakodnevna vaja, da nam ponavljanje postane rutina. Ob takšnih 
vsakodnevnih naporih pa je treba biti pozoren na drobne blagoslove, ki prihajajo vsak 
dan, a jih lahko opazimo le takrat, ko smo dovolj pozorni in hvaležni za majhne uspehe. 
Zato Jezus tudi nam namenja enak odgovor kot ga je dal ženi: »Sin, hči, tvoja vera te je 
rešila. Pojdi v miru!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 13. nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu 1. julij
yy Danes je 13. nedelja med letom, nedelja Slovencev po svetu. Godujeta: Aron, svetopisemski očak in Estera, 
svetopisemska žena.
yy 1. julija je zaobljubljena maša v Kokri. Hvala vsem, ki ste se udeležili svete maše v tem Marijinem svetišču, 
da smo se Mariji zahvalili za številne milosti, ki jih kot župnija in kot posamezniki prejemamo po njenem 
posredovanju.
yy V četrtek godujeta sv. Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope. Njima in njunim učencem mo-
ramo biti hvaležni, da je naš narod imel misijonarje, ki so maševali in oznanjali evangelij v slovanskem jeziku. 
Ciril je izumil pisavo glagolico, ki je na vzhodu po njem dobila uradno ime cirilica.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah.
yy V soboto, 7. julija bosta dve poroki: na Trsteniku se bosta poročila Martin Markun in Bernarda Delavec, pri 
Svetem Andreju nad Škofjo Loko pa Mateja Oman in Primož Komurka, ki živita v Tenetišah.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Tisti, ki se poročijo, so za krščansko občestvo dragocen vir moči. Če 
se namreč resno trudijo, da bi rasli v ljubezni in medsebojni podaritvi, lahko prispevajo k temu, da se obnavlja 
celotna zgradba cerkvenega življenja. … Kakovost bolj privlači kot količina, zato je treba pri oznanjevanju dati 
prednost tistim vsebinam, ki pripravnikom na zakon, če so jim posredovane v privlačni in prisrčni obliki, po-
magajo, da se velikodušno in darežljivo zavežejo za vseživljenjsko pot. … Naučiti se koga ljubiti ni nekaj, kar se 
da improvizirati, in to tudi ni moč narediti v kratkem tečaju pred poročnim slavjem. Dejansko se vsak človek 
pripravlja na zakon že od rojstva dalje. Že to, kar mu je dala njegova družina, mu omogoča, da se uči iz lastne 
zgodovine, in ga usposablja, da se lahko popolnoma in dokončno zaveže. (207 – 208)
yy V juliju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830 Kokra
830

13. nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu
1. za + mamo Marijo Jamšek (obl.) in vse ++ Lukančeve
2. za + Lojzeta Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve
zaobljubljena maša
za + mamo Marijo in očeta Blaža Grosa

1. julij

Ponedeljek
1900

Janez Frančišek Regis, duhovnik; Evgenija, redovnica
za duše v vicah po namenu Kadivec

2.  julij

Torek
1900

Tomaž, apostol; Anatolij, škof
za Božje usmiljenje

3.  julij

Sreda
1900

Urh (Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

4.  julij

Četrtek
1900

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
za + Francko Gregorc, dar sosedov

5.  julij

Petek
1900 

Marija Goretti, mučenka; Artezij, mučenec
za + Miha Šterna

6.  julij

Sobota
1330

2000

Vilibald, škof; božji služabnik Anton Vovk, škof
Poroka Bernarde Delavec in Martina Markuna
za + Franca Lebna, dar Fendetovih

7.  julij

Nedelja
730 Tenetiše

830

14. nedelja med letom
1. za + Ano in Alojza Rezàr (obl.) ter Anico Toporš
2. za vse ++ Ribnikarjeve
za + Vogarjevga Joža, dar sosedov z Babnega vrta

8. julij

čiščenje in krašenje Trstenik – Delavec Mateja, poročna okrasitev
Tenetiše – Perčič Brigita

7.  julij


