
VESELITE SE Z MENOJ, KAJTI NAŠEL SEM OVCO, KI SE JE IZGUBILA
Večina od nas pastirskega življenja ne pozna, še manj življenje pastirjev 

z velikimi čredami ovac. Življenje beduinov je za otroke španska vas, 
zato imamo duhovniki velike težave, kako otrokom predstaviti priliko o 
pastirju, ki ima sto ovac in ko eno izgubi, pusti devetindevetdeset v puščavi 
in jo gre iskat. Kako bi reagiral moderni kmet, ki ima v svojem hlevu sto 
glav živine in mu ena krava težko zboli? Ko vidi, da bo ta krava težko 
prišla k sebi, ne pokliče niti živinozdravnika, ker se mu zdi škoda denarja. On ve, da mora 
računati z nekaj odstotki odpadka in se zato ne vznemirja. Pastir iz prilike je zato podoben 
človeku, ki ne zna računati in se spušča v preveliko tveganje. Pustiti devetindevetdeset in 
iti iskat izgubljeno: popoln nesmisel! Tako razmišljamo, ko je v ospredju samo dobiček in 
so ovce le ena od stvari, ki ti prinaša dobiček. Ali je Jezus tako razmišljal? Ne. Postavil se je 
v kožo pastirja, ki vsak dan vodi svoje ovce na pašo, pozna jih, z njimi ima oseben odnos 
in zato mu ni vseeno, ko se ena oddalji od črede in hodi po svoje. Za pastirja so ovce edino 
bogastvo, ki ga ima in zato se potrudi, da je čreda vedno v celoti.

Jezus je s priliko spregovoril o svojem odnosu do ljudi, ki so kot čreda, katere pastir je 
pozoren na vse, kar se dogaja. Jezus pozna vsakega človeka, njegova ljubezen ni pogojena 
in ne postavlja nekih meja. Zanj smo vsi enakovredni, zato se ne more sprijazniti, da se 
kdo oddalji in hodi po svoje. Ali se morda starša, ki imata veliko otrok, sprijaznita, če 
eden zboli, ali celo umre? Nikdar. Pripravljena sta žrtvovati vse, samo da bi otrok ozdravel. 
Kako starši trpijo, ko kakšen od otrok zaide v slabo družbo, postane odvisen od alkohola in 
mamil! Kaj vse bi žrtvovali, da bi ga rešili. 

Večkrat si ne znamo predstavljati, kaj je Bog pripravljen narediti, da bi nas rešil. V uri 
trpljenja je tudi Jezus razmišljal, kaj naj naredi. Svojega Očeta je prosil, naj mu trpljenje 
odvzame. Ko je v svojih mislih preletel morebitni scenarij dogodkov, je Očetu odgovoril: 
»Vendar ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi!« V ozadju ni neka vdaja, ker si nemočen in 
ne moreš vplivati na dogodke, ampak globoko prepričanje, da je popolna daritev potrebna, 
da se splača iti iskat osebo, ki se je izgubila. Tako ravna tisti, ki ljubi in v svoji ljubezni ne 
postavlja pogojev. Večkrat se oddaljimo od Boga in hodimo po poti pogube, naš Bog takrat 
trepeta in naredi vse, da bi začutili, kako nas ima rad. Ko se vrnemo, je njegovo veselje 
nepopisno.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 24. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov 15. september
yy Danes je 24. nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatov. Godujeta: Žalostna Mati Božja in Valerijan, 
mučenec.
yy Danes je v naši župniji katehetska nedelja. Ravnamo se po načelu, da je treba z Bogom začeti vsako delu, če 
želimo, da bodo sadovi našega dela v korist vsem, s katerimi živimo. Prav je da se otrok in mladih večkrat 
spomnimo v svojih molitvah, da bodo v svojem življenju zaznali, kako jih Bog spremlja in jih vabi v svojo 
bližino. 
yy V soboto, 21. septembra je Stična mladih – tradicionalno množično srečanje mladih kristjanov. Na srečanje ste 
še prav posebej vabljeni animatorji. Do sedaj je prijavljenih 10 animatorjev in do torka je še čas za prijavo. V 
dekaniji bomo organizirali avtobusni prevoz. Solidarnostni prispevek je 5€ v Stični in 5€ za avtobus. Razliko 
za avtobus bomo pokrili iz župnijske blagajne. Avtobus bo v soboto krenil z Bistrice pri Tržiču ob 7.30 in bo 
pobiral v Križah, Goričah in na Trsteniku.
yy V soboto, 21. septembra se v naši župniji poročita Sašo Tomc in Anja Fartek. Poročni obred bo ob 12.30. 
Ženinu in nevesti želimo Božjega blagoslova na njuni življenjsko poti in ju vabimo, da se aktivno vključita v 
življenje naše župnije.
yy Za leto 2020 smo se z udeleženci naših romanj dogovorili, da bomo obiskali Kalifornijo (Los Angeles, Las 
Vegas, San Francisco in znameniti parki: Grand Canyon, Dolina spomenikov, Podkvasta okljuka, Bryce 
Canyon, Route 66, Zion, Death Valley, Yosemite …). Kogar to potovanje zanima, si lahko vzame programski 
list. Rok prijave je do konca oktobra.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni:  V krogu družine je mogoče na novo oblikovati navade v zvezi s 
skupnimi potrebami doma. Družina je najvažnejši subjekt celovite ekologije, ker vsebuje obe osnovni načeli 
človeške civilizacije: načelo skupnosti in načelo rodovitnosti. Tudi težki in zahtevni trenutki lahko delujejo 
zelo vzgojno. To se na primer zgodi, če se v družini pojavi bolezen, kajti spričo bolezni zaradi človeške slabosti 
nastanejo tudi v družini težave. Toda v splošnem čas bolezni krepi družinske vezi. Vzgoja, ki otroke odvrača 
od občutljivosti za človeško bolezen, otrdi srce, in pelje k temu, da postanejo neobčutljivi, nezmožni, da bi se 
soočili s trpljenjem in pridobili izkušnjo človeške ranljivosti. (277)
yy V mesecu oktobru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

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

Ponedeljek
1900

Kornelij, pp in Ciprijan, šk, muč; Ljudmila (Milka), muč
za + Karla Viktorja Lokarja, 30. dan

16. september

Torek
1900 

Robert Bellarmino, škof in c. uč.; Hildegarda, redovnica
po namenu

17. september

Sreda
1900

Jožef Kupertinski, redovnik; Riharda, cesarica
za + Marijo Urbanc (obl.)

18. september

Četrtek Januarij, škof in mučenec; Teodor Angleški, škof
ni svete maše

19. september

Petek Andrej Kim in korejski mučenci; Evstahij, škof in mučenec
ni svete maše

20. september

Sobota
2000

Matej (Matevž), apostol in evangelist; Jona, prerok
za + Matevža, Franjo in Majdo Štefe

21. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov
1. za + Marjana Gregorca, starše Grašič, br. Toneta in sest. Zinko
2. za + Terezijo Gregorc (obl.)
za + Francko in Angelo Rogelj (obl.)

22. september

čiščenje in krašenje Trstenik – poroka
Tenetiše –  Perčič Irena

21. september


