
KDOR NE NOSI SVOJEGA KRIŽA NE MORE BITI MOJ UČENEC
Krščanstvo danes ni atraktivno, ker se večini zdi, da je ta vera preveč 

opredeljena, s premalo spontanosti in lahkega dostopa do rešitev. 
Mladostnik hoče biti potešen tukaj in to takoj. Večina ni sposobna čakati, 
sprejeti kakšno odpoved in v dosego svojega cilja vložiti veliko prostega 
časa. S pametnim telefonom v rokah si takoj sredi dogajanja, nihče te ne 
sprašuje, če so tvoje želje uresničljive in pričakovanja v skladu s človeškim 
dostojanstvom. V izmišljenem svetu je vse mogoče in ni treba biti odgovoren za nobeno 
stvar. Takšna pot je zelo mikavna, a hkrati zavajajoča, ker si ne znaš predstavljati, kam te bo 
pripeljala in kakšni bodo rezultati tvojega ravnanja. 

Evangelist Luka poroča, kako je Jezus nagovoril množico, ki je bila ravno tako zmedena 
kot smo večkrat mi. Mnogi so videli, da je Jezus srečen, zato jih je mikalo iti za njim. Takole 
jim je odgovoril: »Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.«

Najprej je Jezus izpostavil samospoštovanje in pravo vrednotenje samega sebe. Kdor 
se nima rad takšen kot je, kdor ni sposoben sprejeti svoje senčne plati, ta živi v oblakih, 
si ne zna pravilno zastaviti svojih ciljev in bo vedno izgubljal. Treba je sprejeti svoj križ, 
se soočati z vsem, kar nas moti in nato narediti naslednji korak. Kdor spozna pot, mora 
hoditi po njej in se svojemu cilju približevati. Ko si Jezusa spoznal, moraš začeti hoditi za 
njim. Tisti, ki dela prve korake proti cilju, še ni postal Jezusov učenec. Apostoli so tri leta 
hodili za Jezusom in v času njegovega trpljenja in smrti pokazali, da še vedno niso zanesljivi 
učenci, dovolj usposobljeni, da sami postanejo učitelji. Na veliki petek so zbežali in se skrili. 
Petdeset dni so se skrivali in šele po prihodu Svetega Duha, ko so se sprijaznili s kruto 
resnico, da pravo življenje ni hoja v oblakih, ampak vsakodnevni boj in trmasto vztrajanje, 
da si to, kar si, Božji otrok, ki te nebeški Oče sprejema takšnega kot si, ti zaupa in te pošilja 
v svet z zagotovilom: »Jaz sem s teboj!« Šele takrat so bili sposobni oditi v svet kot Jezusovi 
učenci.

Jezus je to resnico podkrepil z lepo primero: »Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, 
prej ne sede in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga bo dokončal? Sicer se lahko 
zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli 
posmehovati.« Res je treba dobro premisliti, kje smo na svoji poti, narediti jasen načrt in 
preračunati, kaj vse bo treba žrtvovati, da bomo lahko uspešni na vseh področjih.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 23. nedelja med letom 8. september
yy Danes je 23. nedelja med letom, praznik Marijinega rojstva ali mali šmaren. Godujeta: Korbinijan, škof in 
Serafina, redovnica.
yy Otroci so začeli z novim šolskim letom. Ta teden začnemo tudi z rednim veroukom. Na policah za tisk si vze-
mite začasni urnik. Vpis otrok je pri prvi uri verouka.
yy 15. septembra bo v naši župniji katehetska nedelja. Prav je, da reden verouk začnemo z lepo pripravljeno mašo 
in s prošnjo, da nas Bog spremlja na poti spoznavanja krščanstva in življenja iz vere. Otroci prve triade so 
povabljeni, da prinesejo s seboj šolske torbe, ki jih bomo na koncu maše blagoslovili. Pri maši bodo sodelovali 
posamezni razredi, za petje bo poskrbel otroški zborček z ansamblom.
yy 21. septembra je Stična mladih – tradicionalno množično srečanje mladih kristjanov. Na srečanje ste še prav 
posebej vabljeni animatorji. V dekaniji bomo organizirali avtobusni prevoz. Solidarnostni prispevek je 5€ v 
Stični in 5€ za avtobus. Razliko za avtobus bomo pokrili iz župnijske blagajne. Pomenite se med seboj in se 
pri župniku prijavite najkasneje do torka 17. septembra. Avtobus bo krenil z Bistrice pri Tržiču ob 7.30 in bo 
pobiral v Križah, Goričah in na Trsteniku.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni:  Družina je prostor primarne družbene vzgoje, saj je prvi kraj, kjer se 
učimo, kako živeti v odnosu do drugega, kako ga poslušati, čutiti z njim, ga prenašati, spoštovati, mu pomagati 
in skupaj živeti. Naloga vzgoje je, prebuditi občutenje sveta in družbe kot družine; to je vzgoja, ki usposablja 
za to, da stanujemo tudi onstran mej domače hiše. V družinskem okolju se učimo, kako si pridobiti smisel za 
sosedstvo, skrb za druge, pozdravljanje. Tu se predre prvi krog smrtonosne sebičnosti in tu spoznamo, da živi-
mo skupaj z drugimi, ki zaslužijo našo pozornost, prijaznost in simpatijo. Brez te prve vsakdanje mikroskopske 
razsežnosti ne more biti nobene družbene povezave. Gre za to, da smo skupaj v sosedstvu, kjer se dan za dnem 
križajo naše poti, skrbimo za stvari, ki zadevajo vse, in si v malih vsakdanjih stvareh med seboj pomagamo. 
Družina mora vsak dan najti nove oblike, kako pospeševati medsebojno priznavanje. (276)
yy V mesecu septembru je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

23. nedelja med letom
1. za + Franca (obl.) in mamo Nado Benedičič
2. za + Marijo (obl.) in Miha Grašiča
letošnji jubilanti v zahvalo za življenje in srečen zakon

8. september

Ponedeljek
1900

Peter Klaver, misijonar; Gorgonij, mučenec
za + Marjana Zaplotnika, Doro in Antona

9. september

Torek
1900 

Nikolaj Tolentinski, spokornik; Leposlava, cesarica
za + Alojza Ravnikarja

10. september

Sreda
1900

Bernard in Bonaventura, redovnika
za + Srečka Košnika, dar Ivanke in Marije

11. september

Četrtek Marijino ime; Tacijan, mučenec; Gvido, cerkovnik
ni svete maše

12. september

Petek Janez Zlatousti, škof in c. uč.; Notburga, devica
ni svete maše

13. september

Sobota
2000

Povišanje sv. Križa; Papas, mučenec; Janez Gabrijel, mučenec
1. za brata Janka in starše Stare
2. za + očeta Vinka Škerjanca, sestro Marjano in vse Ferjančeve

14. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

24. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov
1. po namenu
2. za + Štefana Požonca in njegove starše
1. po namenu – v domu
2. za + Vogarjevga Joža

 15. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Ušlakar Mici
Tenetiše –  Perčič Anica

14. september


