
BOŽJE KRALJESTVO SE VAM JE PRIBLIŽALO
V začetku julija so nove maše. Vsaka nova maša je velik praznik za 

župnijo, zato se vsi potrudijo pri pripravi nepozabne slovesnosti. Z velikim 
veseljem čestitamo slavljencu in ga spodbujamo, naj bo korajžen pri svojem 
delu. Ko je Jezus poslal dvainsedemdeset učencev oznanjat evangelij, jim je 
rekel: »Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove!« Verjetno se je marsikdo 
ustrašil, ko je to slišal. Zato jih je poslal po dva in dva. Jezus je vedel, da 
njihovo delo ne bo lahko, kajti svet, v katerega so poslani, je daleč od Božjega kraljestva.

Ali je danes kaj drugače? Zdi se mi, da je veliko težje, kot nekoč. Živimo v času velikega 
individualizma, množične duhovne ponudbe in relativizma. Vsakdo naj vzame to, kar mu 
v danem trenutku ugaja, kajti tudi duhovna ponudba je ena od oblik servisne dejavnosti. 
Kako v svetu, ki je brez kompasa, oznanjati veselo oznanilo, da je Bog eden, da nas je 
on ustvaril in bomo na koncu njemu dajali odgovor o svojem poslovanju. To je preveč 
zahteven in dolgotrajen projekt, mi pa hočemo biti srečni in zadovoljni tukaj in sedaj. Kako 
naj novomašnik gre vesel na delo, če ima pred seboj ljudi, ki ne vedo, kaj bi radi?

»Pošiljam vas kot jagnjeta med volkove. Mediji vas bodo raztrgali, o vas bodo širili 
številne neresnice, a se ne bojte. Poslani ste, da oznanjate: ‹Približalo se vam je Božje 
kraljestvo!›« govori danes Jezus novomašnikom. Ne more jih pošiljati po dva in dva, ker 
so letos samo štirje. Kot kaplani bodo imeli ob sebi več ali manj gorečega župnika, ki bo 
vsakemu pomagal, da ne bi obupali že na začetku. Vsi mladi in manj mladi duhovniki 
pa rabijo ob sebi še podporo vseh tistih, ki še vedno hodijo v cerkev. Vsaj ti verniki, s 
katerimi se duhovniki srečujemo vsako nedeljo, ali vsaj ob večjih praznikih, naj ne bi bili 
podobni krvoločnim volkovom, ampak ovcam, ki poslušajo svojega pastirja, mu zaupajo 
in mu sledijo. Tudi duhovnik je človek s svojim temperamentom in se navadno zelo 
prilagodi določenemu okolju, ki ga sprejema, ali pa ga zavrača. Zato lahko trdimo, da je 
treba pregovor »Po duhovniku gre vera gor in tudi dol!« nekoliko spremeniti: »Po župnijski 
skupnosti gre vera gor in dol!« Kjer ni pravega zaupanja, tam ne moremo pričakovati, da 
bodo ljudje pripravljeni za skupne projekte, kjer je treba žrtvovati svoj čas in določena 
sredstva. Danes je zaupanje v Cerkev na Slovenskem na nični stopnji. Ali samo zaradi 
škandalov peščice duhovnikov? Ne. Zaupanje je na nični stopnji zaradi vseh verujočih. Vsi 
se moramo vprašati, kaj narediti, da bo krščanski stil življenja ponovno zanimiv.

Župnik Branko Balažic, SDB

1 4 .  N E D E L J A  M E D  L E T O M
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 1 9
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja 14. nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu 7. julij
yy Danes je 14. nedelja med letom, nedelja Slovencev po svetu. Godujeta: Vilibald, škof in Božji služabnik 
Anton Vovk, škof.
yy Danes je  nedelja Slovencev po svetu. Ta nedelja je priložnost, da se spomnimo na rojake in na njihovo 
pričevanje za slovenstvo sredi tujine. Romanje treh Slovenij na Svete Višarje bo letos 4. avgusta. Lepo vabljeni!
yy Nekateri so že na dopustu, drugi se odpravljate na zaslužene počitnice. Tudi jaz bom ta teden odsoten iz 
župnije. Vsakemu se v določenem trenutku baterije spraznijo, treba jih je znova napolniti in zato je odmik iz 
običajnega okolja zelo dobrodošel. Naj nas tudi na dopustu spremlja kakšna dobra duhovna misel ali zgodba, 
ki nam pomaga pri preverjanju svoje življenjske poti in delanju načrtov za prihodnost.
yy Kdo misli na to? V akvariju sta živeli dve rdeči ribici. Leno sta plavali in si krajšali čas s filozofiranjem. Nekega 
dne vpraša prva drugo: »Ali ti verjameš v Boga?« »Seveda verjamem!« 
»In kako veš, da Bog obstaja?« »Saj nama vsak dan zamenja vodo, mar ne?« 
Po naših žilah vsak dan teče življenje kot mirna reka in mi se nič ne začudimo. Na čudeže smo se čisto 
navadili. Vsak dan je kot lepo darilo, kot bel list papirja, na katerega moramo nekaj napisati. Bog nam vsak 
dan zamenja vodo. Bog ne umre tisti dan, ko nehamo verovati v njegovo osebno navzočnost, mi pa umremo 
takoj, ko naše življenje ni več osvetljeno od stalnega sevanja in dan za dnem prenovljeno od čudeža, ki je 
onstran vsega, kar lahko zazna naš razum.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Otroka ali odraščajočega moramo pripraviti do spoznanja, da imajo 
slaba dejanja posledice. V človeku je treba prebuditi zmožnost, da se prestavi v položaj drugega in boleče začuti 
njegovo trpljenje, če mu je kdo povzročil bolečino. Nekatere kazni za nesocialno, napadalno ravnanje imajo prav 
ta namen. Pomembno je, da otroka dosledno vzgajamo za to, da prosi za odpuščanje in popravi škodo, ki jo je 
povzročil drugemu. Če bo vzgoja pomagala v zorenju osebne svobode, bo otrok kasneje, ko bo odrasel, uvidel, 
da je bilo zanj dobro, da je zrasel v družini in tudi sam prenašal zahteve, ki jih terja vsak vzgojni proces. (268)
yy Starši prvoobhajancev lahko v župnišču dvignejo slike od prvega obhajila.
yy V mesecu juliju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

14. nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu
za + Mici Pušavec, dar nečaka Janeza
za farane

7. julij

Ponedeljek
1900

Kilijan, škof in mučenec; Prokopij Palestinski, škof in mučenec
za + Janeza Ješeta, dar Sp. Trstenika

8. julij

Torek
1900

Veronika Giuliani, opatinja; Pavlina Wisenteiner, red. ustan.
za + Ivanko Košnik (obl.)

9.  julij

Sreda
1900

Amalija (Alma), redovnica; Antonij Pečerski, menih
za + Janeza Košnika, dar sosedov

10.  julij

Četrtek
1900

Benedikt, opat in zavetnik Evrope; Olga Kijevska, kneginja
za + Cilko Teran, dar sosedov

11.  julij

Petek
1900 

Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca
1. za + Ano in Vinka Perčiča
2. za + očeta Miha (obl.) in mamo Micko Štern

12.  julij

Sobota
2000

Henrik (Hinko), cesar; Klelija Barbieri, redovna ustan.
za + Zalko Zupan, dar sosedov

13.  julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

14. nedelja med letom
za župljane
za + Kristino Valjavec, dar sosedov

14.  julij

čiščenje in krašenje Trstenik – Markun Suzana
Tenetiše –  Švegelj Andreja

13.  julij


