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GOSPOD, TI VSE VEŠ, TI VEŠ, DA TE IMAM RAD

Vsakdo se potrudi, da bi bil priljubljen, cenjen in spoštovan. Zato si
iščemo prijatelje, zagovornike in pristaše, ki zagovarjajo naše mnenje.
Pri tem se ne zadovoljimo le z določeno pristopno izjavo in rednim
plačevanjem članarine, temveč želimo večkrat preveriti lojalnost svojih
prijateljev, sodelavcev ali strankarskih pripadnikov. To metodo je
uporabil tudi Jezus, ko se je po svojem vstajenju neko jutro iznenada
prikazal pred apostoli in Petra vprašal: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor
tile?« Peter je hitro odvrnil: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Jezus ni bil zadovoljen
s tem prvim odgovorom, zato je še dvakrat ponovil isto vprašanje. Petra je testiral in
preizkušal do te mere, da se je zjokal.
Ob tretjem Jezusovem vprašanju »Ali me imaš rad!« se je Peter zamislil nad svojo
preteklostjo in prepoznal svojo človeško šibkost. Peter je bil preprost ribič, bolj vihrav po
značaju, zato Jezusa pogostokrat ni jemal dovolj resno, dvomil je o tem, da je pred njim
pravi Bog in človek ter ga je celo trikrat zatajil. Da bi lahko dal Jezusu pravi odgovor, se
je moral znebiti svoje preteklosti, vsega, kar ga je oviralo, da bi lahko postal drugačen
človek. To je Jezus lepo nakazal z odgovorom: »Resnično povem ti: Ko si bil mlad, si se
opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke in drug
te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.«
Kako velika resnica se skriva za tem Jezusovim odgovorom: ko smo mladi si
naredimo jasen načrt, kako bomo uresničili svoje življenjske sanje. Nekaj časa gre vse
kot po maslu, v določenem trenutku pa se mnogim vse, v kar so vložili toliko energije,
podre. Pride do kakšne nesreče, neozdravljive bolezni, izgube službe, krize v zakonu in
naenkrat ne vemo več, kako naprej. Drugi nam začnejo diktirati, kako naj živimo, kar še
najbolj občutijo starejši, ki so odvisni od nege svojih najbližjih.
Kako prenesti življenjske poraze in vztrajati na začrtani poti? Res je treba do določene
mere pretrgati s preteklostjo in se spraviti s sedanjostjo. Še več, treba je zavreči tudi stari
način razmišljanja in zaupati. Jezus je opazil ta proces pri apostolu Petru, zato mu je
rekel: »Pasi moje ovce!« Zaupal mu je, pa čeprav Peter ni bil popoln človek. Povabil ga je
v hojo po poti, ki je nepredvidljiva, a nas bo privedla do cilja, če jo vzljubimo, če hodimo
s pogumom in vero, da na tej poti nismo sami.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
3. velikonočna nedelja
5. maj
yy Danes je 3. velikonočna nedelja. Godujeta Gotard, škof ter Angel, redovnik in mučenec.
yy Z današnjo nedeljo se začne 56. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Papež Frančišek je v svoji poslanici za
dan duhovnih poklicev zapisal: »Potem, ko smo lani v oktobru doživeli živahno in rodovitno izkušnjo sinode,
posvečeno mladim, smo pred kratkim v Panami obhajali 34. svetovni dan mladih. Dva velika dogodka, ki sta
Cerkvi omogočila, da je prisluhnila tako glasu duha kot življenju mladih. Na podlagi tega, kar sem imel priložnost
deliti z mladimi v Panami, želim na svetovni dan molitve za poklice razmišljati o tem, kako nas Gospodov klic
naredi za nosilce neke obljube in hkrati zahteva pogum, da tvegamo z njim in zanj.«
yy Od 6. maja naprej bo verouk spet bo običajnem razporedu.
yy Ta teden, od 6. do 11. maja bodo šmarnice za otroke na Trsteniku. Začetek bo vedno ob 18.00.
yy V ponedeljek, 6. maja bo sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev. Začetek ob 20.00 v župnišču. Dogovoriti se
moramo o pripravi prvoobhajilne slovesnosti.
yy V petek, 10. maja bo generalka za prvoobhajance in njihove starše. Začetek ob 20.00 v cerkvi. Ob koncu generalke
bodo otroci 3. razreda drugič pri spovedi.
yy V soboto so starši prvoobhajancev povabljeni k čiščenje cerkve in okolice. Začetek ob 9.00. S seboj prinesite krpe
in čistila.
yy V nedeljo bo slovesnost prvega svetega obhajila ob 9.30. Starši pridite s prvoobhajanci pol ure prej, da bo fotograf
lahko že pred mašo naredil nekaj družinskih fotografij in da bomo pravočasno pripravljeni za slovesnost.
yy V Župniji sv. Andreja v Goričah se že vrsto let vsak zadnji torek v mesecu na medžupnijski skupini srečujemo
možje, ki skupaj odkrivamo vloge in odgovornosti, ki nam jih nalaga Gospod tako v družinah, kakor tudi v občestvih. Tu je prostor za izmenjevanje življenjskih izkušenj, učenje v poslušanju ter spoštljivosti. Nikakor pa ni prostor za sojenje, »soljenje pameti«, ocenjevanje, moraliziranje in reševanje »globalnih težav«. Skupina je namenjena
vsem možakarjem ne glede na stan, starost, status in župnijo. Ti povprečje ne ustreza in iščeš v življenju nekaj
več? Vabljen, da se nam pridružiš. Dodatne informacije: Janez Vevar: 041 991-958, Janez Vehovec: 040 747-648.
yy V mesecu maju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
3. velikonočna nedelja
5. maj
730 Tenetiše
1. za ++ Vočnarjeve, Pisovčeve, Koščeve in Florjana
2. za + mamo Olgo, ata Petra in brata Milana Hribarja
830
za + Jožeta Žagarja (obl.)
Ponedeljek
Dominik Savio, zav. ministr.; Katarina Troiani, red. ust.
6. maj
1900
za + Janeza in Ivanko Košnik, dar Srečkota
Torek
Gizela, opatinja; Avguštin Roscelli, duhovnik
7. maj
1900
urna maša za Zg. Trstenik
Sreda
Bonifacij IV., papež; Viktor (Zmago) Milanski, mučenec
8. maj
1900
urna maša za Povlje
Četrtek
Izaija, prerok; Marija Terezija Jezusova, red ustan.
9. maj
1900
urna maša za Babni vrt
Petek
Job, svetopisemski mož; Damjan Jožef de Veuster, misijon.
10. maj
1900
za + Zalko Zupan, 30. dan po pogrebu
Sobota
Mamert, škof; Ignacij Lakonijski, redovnik
11. maj
2000
za + Matjaža Perko (obl.)
Nedelja
4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega pastirja
12. maj
730 Tenetiše
1. za uspešno zdravljenje
2. za + Mici Pušavec, 30. dan po pogrebu
930
za župljane
čiščenje in krašenje Trstenik – starši prvoobhajancev
11. maj
Tenetiše – Matijaševič Marija

