
PRED STVARJENJEM SVETA NAS JE IZVOLIL, DA BI BILI SVETI IN BREZMADEŽNI
Zakaj smo na svetu? Zato, ker nas ima nekdo rad in hoče, da 

smo! bi se glasil spontan odgovor. Vsekakor so bili naši starši prvi, ki 
so hrepeneli po otroku in so hoteli svoj zakon okronati z družinsko 
skupnostjo. Bog pa nas je imel še prej v svojih zamislih, že davno, v 
začetku časov, ko je vse nastajalo, smo bili že v Božjem načrtu. Kakšen 
ugovarja, da je to lepa pravljica, ki pa ni resnična. Vse je stvar naključja: 
nekaj časa smo in potem nas ni več, zakaj bi iz tega delali zgodbice. In 
vendar, vsaka življenjska zgodba je enkratna, neponovljiva, zgrajena iz 
možnosti in darov, ki jih vsakdo ima. Nekateri se bolj potrudijo in zaživijo zares polno življenje, 
drugi so bolj zaspani. Na koncu pa je slovo s tega sveta enako težko za vse. To pomeni, da je 
zemeljsko življenje zares čas, ki ga ne bi radi kar tako pozabili. Za seboj pustimo določene sledi, 
na katere smo ponosni in bi jih radi zadržali.

Ko je apostol Pavel razmišljal o svojem življenju se je čudil in je slavil Boga. Svojo izkušnjo je 
v pismu podelil z Efežani in danes jo deli z nami: »Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa 
Kristusa. Blagoslovil nas je v nebesih v Kristusu z vsakršnim blagoslovom. Pred stvarjenjem 
sveta nas je v njem izvolil, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni.« Kakšen 
hvalospev Bogu in hkrati kako vzvišeno pojmovanje človekovega mesta pred Bogom. Ti stavki 
so tako globoki, da bi morali vsak dan razmišljati o njih in svoje življenje vrednotiti v skladu s 
poklicanostjo in zaupanjem, ki smo ga deležni. Žal je večina brezbrižna in neprepozna svojega 
mesta v svetu in v stvarstvu. Radi bi bili več kot smo. Zdi se, da mnogi ne znajo izkoristiti 
potenciala, ki so ga prejeli in namesto, da bi se potrudili trgovati s prejetimi talenti, raje sanjajo 
o svetu, ki ga na zemlji nikoli ne bo.

Bog nas je izvolil, »da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni«, nam piše apostol 
Pavel. On je imel izkušnjo, da smo rojeni zato, da bi bili čim bolj podobni Stvarniku, torej sveti 
in brezmadežni. V čem je svetost? V tem, da izkoristiš bogopodobnost, ki si jo prejel. Smo 
svobodna in hkrati odgovorna bitja, zato ne živimo zase, ampak se razdajamo drug za drugega. 
Ljubezni ne moreš živeti zase, ampak jo moraš deliti. Popolna ljubezen je hkrati brezpogojna 
in ne sprašuje, kdo je vreden, da je ljubljen. Zato je ljubezen neposredno povezana s čistostjo 
ali z jasnimi nameni. Kdor resnično ljubi je čist, nima skritih namenov, se ne sprašuje, kaj bo 
dobil v zameno. Bog je svet in brez madeža, on je popolni dar, zato ga častimo in slavimo, ne le 
z molitvijo, ampak predvsem s svojim življenjem. župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 15. nedelja med letom 12. julij
yy 15. nedelja med letom. Godujejo Mohor, škof in Fortunat, diakon, oba mučenca ter Janez Gualbert, 
redovni ustanovitelj.
yy Smo sredi počitnic in marsikdo si privošči dolge urice lenega poležavanja. Ko nisi pozoren ti 
misli odplavajo daleč vstran in večkrat se je težko vrniti v realnosti, ki je kruta in neizprosna. 
Prav je, da malo pozabimo na vsakdanje stvari in razmišljamo bolj celostno o svojem življenju. Jaz 
imam v teh dneh v Kanadi dovolj časa, da naredim kratek prerez obdobja, ki je za nami. Novo šolsko 
leto bo namreč prineslo nove izzive in nekatere ustavljene stvari bo treba zastaviti malo drugače. 
Župnik je samo eden, dejavnosti pa se stalno povečujejo. Zato nam naši škofje svetujejo, da več 
odgovornostimi prepustimo članom ŽPS-ja.
yy V Kanadi sem v slovenski skupnosti, kjer sta četrta in tretja generacija Slovencev še zelo živi in jih ob 
nedeljah prihaja k maši okrog 200. Tudi med tednom je lepo število vernikov, med 15 in 30. Za mlajše 
pa mora biti ob nedeljah ena angleška maša. Župnija in različni slovenski parki, kjer imajo Slovenci 
svoje počitniške prikolice, so središče vsega dogajanja. Pred enim tednom smo imeli v Slovenskem 
parku slovenski dan, z mašo in telovsko procesijo v dvorani, ker je bilo slabo vreme. Prišel je tudi 
slovenski konzul v Kanadi in bil cel dan z nami. Takšna druženja držijo ljudi skupaj in ohranjajo 
slovenski jezik in kulturo.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Nič ne dam na hvale in graje; če me hvalijo, povedo, kakšen bi 
moral biti, če me grajajo, pa povedo tisto, kar sem.
yy V poletnih mesecih (julij – avgust) je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na 
podružnici.

Nedelja
800 Tenetiše
930

15. nedelja med letom
za ++ Primožove
za + Frančiško Zakrajšek

12. julij

Ponedeljek
1900

Henrik (Hinko) II., cesar; Klelija Barbieri, red. ustan.
za + Rok Studen

13. julij

Torek
1900

Kamil de Lellis, red. ustan.; Frančišek Solan, redovnik
za + Antona Perčiča

14. julij

Sreda
1900

Bonaventura, škof in c. uč.; Vladimir Kijevski, knez
za + Vinka Perčiča

15. julij

Četrtek
1900

Marija Magdalena Postel, red. ustan.; Elvira, opatinja
za + Aleša Zupan

16. julij

Petek
1900

Aleš, spokornik; Hedvika Poljska, kraljica
za + Angelo Markun, vaščani Babnega vrta

17. julij

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Elij iz Koštabone, mučenec; Simon iz Lipnice, duhovnik
v dober namen
za + Zofko Lombar, sosedje Babnega vrta

18. julij

Nedelja
800 Tenetiše
930

16. nedelja med letom
za + duhovnika Ivana Zupana
za + Frančiško Zakrajšek

19. julij

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Jeram Matjaž
Tenetiše – Perčič Brigita

18. julij


