
JEZUS JE SPRAVNA DARITEV ZA NAŠE GREHE IN ZA VES SVET
Greh je dejstvo, ki ga mnogi zanikajo, ker so prepričani, da je vse, kar 

naredijo, pravilno. Pred kratkim sem zasledil opazko o sodobnih politikih: 
ne živijo na zemlji, ampak v nekem izmišljenem svetu, zato s svojimi izjavami 
samo potrjujejo, da so oni središče sveta in se mora vse zgoditi tako, kot 
so si sami zamislili, ne glede na žrtve, ki so nujne. Ne morem se znebiti 
občutka, da smo zašli v slepo ulico, kar nobeden od politikov ne prizna. Vsi 
se obnašajo kot da je vse normalno, kot da se ni zgodilo nič katastrofalnega, 
ker imajo sami denarja na pretek in si zato lahko privoščijo vse, kar jim srce 
poželi. In večina je globoko prepričana, da je vse, kar so naredili pravilno. Tako se obnaša človek, 
ki je poln samega sebe in zato ne potrebuje nikogar ob sebi. To seveda ni od danes, kajti človeška 
zgodovina nam lahko postreže s številnimi diktatorji in samovšečneži, ki so uničili cele narode.

Apostol Janez je v svojem prvem pismu to svojo izkušnjo povezal s svarilom: »To vam pišem 
zato, da ne bi grešili! Če pa že kdo stori greh, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, 
pravičnega. On je namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves 
svet.« Apostol se zaveda, da ni grešna le določena populacija, ampak, da ves svet tiči v grehu in 
zato potrebuje odrešenja. Kdor gleda na Kristusa in se v njem prepozna, ta ne more več mirno 
spati, ker ga njegova vest stalno opozarja na grehe in slaba dejanja, ki jih je zakrivil. Zato je 
izpolnjevanje zapovedi varna pot, da naredimo odločilen korak naproti spravi s seboj, z našimi 
bližnjimi, s svetom in z Bogom. Brez te sprave je naša podoba o Bogu čista iluzija, nekaj, kar smo 
si sami ustvarili, da bi pomirili svojo vest. Za današnje politike je zato bolj praktično, da zanikajo 
obstoj Boga, da samega sebe postavijo za središče vsega dogajanja, da krivdo črtajo iz svojega 
slovarja. Kdor tako ravna, je za apostola Janeza »lažnivec in v njem ni resnice«. Pravila si namreč 
ne smeš postavljati brez ozira na druge oziroma brez odnosa do avtoritete, ki je večja od tebe in 
je čista ljubezen. Če bi bil Bog krvoločen diktator, ga po vesti ne bi smeli poslušati in bi lahko 
brez krivde živeli po svoje. Naš Bog pa je stvarnik, odrešenik, čista dobrota in popolna ljubezen. 
Ni mu vseeno, kako bo posameznik preživel nekaj kratkih let na zemlji, ampak hoče vsakemu 
dobro, da že sedaj uživa polnost svojega življenja. Tega Boga lahko spoznamo le, če se držimo 
zapovedi, če je on središče našega življenja, če se ne prepuščamo svojemu napuhu, če sprejmemo, 
da je izvajanje oblasti povezano s služenjem in ne z gospodovanjem. To nam je Jezus pokazal s 
svojo spravno daritvijo, ne le za naše grehe, ampak za ves svet.

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 3. VELIKONOČNA NEDELJA 19. april 
yy 3. velikonočna nedelja. Godujeta Leon IX. papež in Ekspedit, mučenec. Ta dan je začetek tedna molitve za 
duhovne poklice. Naslov letošnjega tedna je: Lepo je biti s teboj, Jezus. Pri maši bo vsak dan kratek nago-
vor o vlogi duhovnih poklicev danes. Lepo vas vabim, da ta teden več molimo za duhovne poklice in Boga 
prosimo, da bi tudi iz naše župnije izbral kakšnega fanta ali dekle za duhovnika ali redovnico. Lepo vabljeni 
tudi v večjem številu k mašam med tednom, da bomo kot župnijska skupnost skupaj prosili za nove duhovne 
poklice.
yy V sredo, 22. aprila bo sestanek za starše prvoobhajancev. Pogovoriti se moramo o prvi spovedi otrok in pri-
pravah na prvo obhajilo.
yy V četrtek, 23. aprila bo sestanek za starše birmancev. Uskladiti moramo zadnje priprave na birmo in poraz-
deliti vloge za različne oblike sodelovanja na slovesnosti. Birma je namreč praznik celotne župnije, zato je 
predvideno sodelovanje različnih skupin in posameznikov. Starše tudi prosim, da birmance opozorijo, da je 
ta teden zadnji rok, da prinesejo potrdila svojih birmanskih botrov, ki jih dobijo pri župniku, kjer botri živijo.
yy Birmanska slovesnost je tik pred vrati. V petek bomo začeli z devetdnevnico k Svetemu Duhu. Starše prosim, 
da birmance opozorite, da je devetdnevnica čas intenzivne priprave na birmo in po maši vedno tudi krajša 
vaja za birmansko slovesnost. Pripraviti se moramo tudi na srečanje z birmovalcem, opatom Janezom Nova-
kom iz Stične. To srečanje bo v sredo, 29. aprila ob 18.00. Zato je obisk devetdnevnice za birmance obvezen.
yy V sredo, 22. aprila bo v Križah predavanje Hospica o pomoči neozdravljivo bolnim. Srečanje bo ob 20.00 v 
župnišču. Vabljeni.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Zdravje je Božji dar in ga moramo v celoti uporabljati zanj. Oči morajo 
iskati Boga, noge stopati za Boga, vse naše telo mora služiti njemu.

•y V mesecu aprilu je še nekaj prostih dni za mašne namene.
Nedelja
800 Tenetiše
930

3. velikonočna nedelja
za + Jano in Braneta Sitarja (obl.)
za + Manco Perčič in vse ++ Cudermanove

19. april 

Ponedeljek
1900

Teotim (Teo), škof; Neža Montepulčanska, redovnica
za + Angelo Markun, dar Francke Markun starejše

20. april

Torek
1900

Anzelm, škof in c. uč.; Konrad iz Parzhama, redovnik
za zdravje

21. april

Sreda
1900

Hugo, škof; Leonid, mučenec
za + Andreja Krničarja, str.

22. april

Četrtek
1900

Jurij, mučenec; Egidij Asiški, menih
za + Alojza, Ivano in Viktorja Javornika 

23. april

Petek
1900

Vilfrid Yorški, škof; Marija Kleopova, svetopisemska žena
1. za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov
2. za + Petra Zaplotnika, ml. (obl.)

24. april

Sobota
1800 Tenetiše

2000

Marko, evangelist; Erminij, opat in škof
1. za + Jakoba Kerna
2. za ++ starše Volčič in Jalen ter Damjana Jalna
za + očeta Alojza in mamo Emilijo Balažic

25. april

Nedelja
800 Tenetiše
930

4. velikonočna, nedelja Dobrega Pastirja
za župljane
1. za + mamo Marijo (obl.) in očeta Blaža Gros
2. za + Jožeta Žagarja (1. obl.)
3. za romarje iz Potoč

26. april

čiščenje in krašenje Trstenik – Naglič Minka
Tenetiše – 

25. april


