
PREROKA TI BO OBUDIL GOSPOD, TVOJ BOG
»Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor sem jaz, ti bo obudil 

Gospod, tvoj Bog; njega poslušajte!« je Mojzes govoril ljudstvu. Ljudstvo se je 
namreč balo gledati Boga, ki se jim je pred Horebom razodeval z grmenjem, 
bliskanjem in kadečo goro, zato so mu rekli: »Ti govori z nami in poslušali bomo! 
Bog pa naj ne govori z nami, da ne umremo!« Pred Bogom so imeli velik rešpekt 
in strah, zato so prosili za posrednika, ki bo njihove prošnje prinašal pred Boga. 
Ali je danes kaj drugače? Zelo drugače. Zato se kot duhovnik večkrat sprašujem, kakšna je moja 
naloga med ljudmi, ki menijo, da ne potrebujejo nobenega preroka in nobenega duhovnika, češ: 
»Jaz se sredi narave lahko sam pogovarjam z Bogom, zato ne potrebujem ne učitelja ne kakšnega 
mediatorja?« 2. vatikanski koncil pa je bil mnenja, da so preroki danes še bolj potrebni kot nekoč in 
zato naj bi bil vsak kristjan z zakramentom svetega krsta deležen učiteljske, duhovniške in preroške 
službe.

Kdo je prerok? Tisti, ki mu Bog polaga svoje besede v njegova usta in mora govoriti to, kar mu 
je Bog naročil. Kdor ga ne posluša, ta se bo moral zagovarjati pred Bogom in tudi prerok si ne sme 
drzniti govoriti v imenu kakšnega drugega Boga ali govoriti v svojem imenu. Vsako odstopanje od 
preroške službe namreč vodi v zmoto, v greh in smrt tako posameznikov kot kakšne skupnosti ali 
naroda. V novi zavezi pa je ta služba razširjena na vse stanove in apostol Pavel govori o preroški 
službi moža in žene, ki to službo vršita v medsebojni ljubezni in ljubezni do otrok, samski in deviški 
pa skrbijo za to, kar je Gospodovo, da bi bili sveti po telesu in po duhu. Preroke potrebujemo, ker je 
med ljudmi veliko strahu, kar smo na poseben način doživeli v času epidemije korona virusa in še 
prej ob nastopu novega tisočletja, ko je bilo veliko govora o koncu sveta. Zato je prerok v vlogi tistega, 
ki pomirja, a hkrati mora govoriti tudi o neprijetnih stvareh, o grehih in različnih zlorabah, kar za 
poslušalce ni prijetno. Kristjani ne moremo kar tako pozabiti, kaj je za nas storil Bog. Njegovih besed 
in njegovih del ni mogoče utišati. Mi vsi smo sad Božje ljubezni in če damo Boga na stran, izdamo 
sami sebe in sebe uničimo. Torej moram biti prerok najprej samemu sebi: spomniti se moram vsega 
lepega, kar sem od Boga prejel, v podjetju moram biti dosleden in nepopustljiv v svoji poštenosti. Že 
moja vztrajnost v dobrem bo moja preroška drža. Vzori vlečejo. Moj vzor dobrega ne bo brez učinka. 
Pripravljen pa moram biti, da se bo kdo zarotil proti meni, da bom morda izgubil službo, da se bom 
odločil za odhod in s tem ogrozil svoje lastno blagostanje. V takšnih trenutkih moram biti posebej 
močan in podprt z molitvijo, zavedajoč se, da Bog svojih prerokov nikoli ne zapusti.

Župnik Branko Balažic, SDB

4. NEDELJA MED LETOM
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 2 1
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja 4. nedelja med letom 31. januar
yy Danes je 4. nedelja med letom. Godujeta Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev in Franc Ksaver Bianchi, 
redovnik in mistik.

yy Danes je god svetega Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev, Hčera Marije Pomočnice in nekaterih drugih vej 
salezijanske družine. Salezijanci delujemo na Trsteniku in v Goričah, na Trsteniku imamo tudi dom za sobrate, 
ki potrebujejo nego, v obeh župnijah imamo oratorije in zato smemo reči, da je to tudi župnijski praznik, ki pa 
ga zaradi korona virusa letos praznujemo bolj na daljavo. Naj nas tokrat vodi misel tega velikega vzgojitelja, ki 
ima svoje ustanove po vsem svetu. Ob neki priložnosti je Janez Bosko dejal: »Pomnite, dragi sinovi, da mora 
vsak kristjan dajati lep zgled bližnjemu in da dober zgled več velja kot dobra pridiga.« Zakaj imamo zglede? Za 
občudovanje, za rumeni tisk, za ulično klepetanje v nedogled? Zgledi so izjeme, ki padejo v oči s svojimi izre-
dnimi dejanji in življenjskim stilom. Zgledi so neke vrste projekcija naših želja in pričakovanj: zagledamo se v 
človeka, ki je uresničil to, kar bi sami hoteli postati, pa nimamo ne volje ne moči, da bi svoje sanje uresničili. 
Torej si večina ne izbere konkretnega zgleda zato, da bi ga posnemala, ampak bolj zaradi nekega pasivnega 
občudovanja in zdihovanja po tem, česar ne bodo nikoli dosegli. Vsekakor pa je dober zgled vedno izziv, da 
se zamislimo.

yy Zadnjega januarja je zaključek meseca verskega tiska. Tisti, ki še niste poravnali naročnine za Družino in Og-
njišče, to storite čimprej. Založba Družina nam je poslala darilne bone za 10 €. Na razpolago jih imate na polici 
za tisk. Vnovčite jih lahko kot novi naročniki za katerokoli revijo, ki jo izdaja Družina. Za otroke in mladino 
vam zelo priporočam Mavrico in #Najst.

yy 2. februarja je praznik Jezusovega darovanja v templju, ali svečnica, ker na ta dan po cerkvah blagoslavljamo 
sveče. Svečnica se praznuje 40 dni po Jezusovem rojstvu. To je dan, ko sta Marija in Jožef odnesla novorojenega 
sina v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. Po judovski postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, 
štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako očistiti. Če je mati rodila sina je bila po po-
rodu obredno nečista sedem dni, če je rodila hčer je bila obredno nečista štirinajst dni. V tem času se ni smela 
družiti z nikomer, zlasti pa ni smela iti v svetišče. Blagoslovitev sveč za cerkveno obredje in sveč vernikov je na 
svečnico pred mašnim opravilom. Verniki prižgejo sveče, duhovnik zmoli molitev blagoslova in pokropi sveče 
z blagoslovljeno vodo. Sveči, blagoslovljeni na svečnico, se pripisuje posebno moč, ljudje jo zato  imajo doma 
spravljeno in vedno pri roki, da jo prižgejo pri umirajočem. Nekateri prižgejo to svečo tudi ob hudi uri, da bi 
sveti plamen odgnal grozeče oblake, odvrnil strelo in točo, prižgejo jo tudi ob nevarnosti poplave. Na svečnico 
bo blagoslov sveč in sveta maša v Tenetišah ob 17.00, na Trsteniku pa ob 19.00 zvečer.

yy V mesecu februarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

4. nedelja med letom 
za + očeta Franca in sina Damjana Jalna
1. za + mamo Ano (obl.) in očeta Jurija Košnika
2. za + Toneta Zormana

31. januar

Ponedeljek
1800

Brigita Irska, opatinja; Sever, škof
za duše v vicah

1. februar

Torek
1700 Tenetiše
1900

Jezusovo darovanje – svečnica; Simon in Ana, preroka
za + Martino Grilc, dar sosedov
za zdravje

2.  februar

Sreda
1800

Blaž, škof in mučenec; b. sl. Janez Gnidovec, škof
za + Blaža in Marijo Gros

3.  februar

Četrtek Oskar, škof; Jožef Leoniški, misijonar 4.  februar
Petek Agata, devica in mučenka; Albuin, škof 5.  februar
Sobota
1900

Amand (Ljubo), škof; Doroteja, mučenka
za + Janeza Košnika (obl.)

6.  februar

Nedelja
730 Tenetiše
830

5. nedelja med letom
za + Petra Hribarja, 30. dan po pogrebu
za vse ++ Čižmarjeve

7.  februar


