
ZDAJ SMO BOŽJI OTROCI; NI PA ŠE RAZODETO, KAJ BOMO
Kaj si kot človek? Kako ceniš samega sebe? Komu pripisuješ zasluge za to, kar 

si? Ta vprašanja so v ozadju vsega, kar smo, kar mislimo, govorimo in delamo. 
Večina si sicer ne zastavlja teh vprašanj na glas in ne išče jasnih odgovorov, 
vendar so v naši podzavesti, kjer imamo tudi odgovore, sicer ne bi živeli tako kot 
živimo. Večina namreč zelo ceni samega sebe, hitro se užalijo, če postavljamo 
pod vprašaj njihov način življenja in marsikdo je pripravljen tudi fizično braniti 
svojo predstavo o sebi in svoje dobro ime. Tako je prav. Vendar je treba najti 
odgovor na vprašanje: ali je moja podoba v skladu s tem, kar bi moral postati? 
Življenja si namreč nisem dal sam in zato tisti, ki me je ustvaril, pričakuje, da izpolnim nalogo za 
katero sem bil izbran. Pravo poslanstvo pa je vedno povezano z doslednostjo in odgovornostjo, kajti s 
svojim življenjem pričujem, da je to, kar govorim in oznanjam, čista resnica.

»Zdaj smo Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo!« nas apostol Janez uči v drugem berilu. 
Ustvarjeni smo iz ljubezni in pri krstu smo odgovorili na Božjo ljubezen s pristankom, da sprejemamo 
Božje otroštvo, da sprejemamo Boga za svojega Očeta. Tako je bil storjen prvi korak in s tem 
sprejemamo tudi določene posledice: Kako se moram kot otrok obnašati? Kaj Oče zahteva od mene?

Kot otrok moram sprejeti dejstvo, da mi je bilo življenje podarjeno in zato tistemu, ki ima zasluge, 
da bivam, ni vseeno kako bom živel. S starši nas vežejo krvne vezi in večina staršev je ponosna na 
svoje otroke, pa čeprav jim mnogi delajo sive lase. Do staršev nas veže določena odgovornost in skrb, 
zato se ne smemo čuditi, da je četrta Božja zapoved, prva med zapovedmi, ki urejajo naše odnose 
do ljudi, povezana prav z našimi starši: »Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na 
zemlji!«

Apostol Janez pa ne govori o krvnem sorodstvu, ampak o zavezi med Bogom in posameznikom: 
naš Stvarnik nas sprejema za svoje otroke in Božje otroštvo je še veliko več kot vez med biološkimi 
starši in otroki. Ta vez je zapisana v naša srca že ob rojstvu in jo odkrivamo počasi, korak za korakom.  
Zato so resnične Janezove besede, ko pravi, da »še ni razodeto, kaj bomo postali«. Božje otroštvo je 
namreč kot možnost in priložnost za vsakega posameznika. Kaj bom naredil s svojim življenjem, 
pa je popolnoma odvisno samo od mene. Bog me noče siliti v nobeno stvar, ker mi je dal svobodno 
voljo in s tem sposobnost, da se sam odločim, kaj bom postal. Nekaj pa vemo: »Vemo, da bomo 
podobni Jezusu, ko se prikaže!« Ustvarjeni smo namreč po Božji podobi in sličnosti, zato se v Jezusu, 
popolnem človeku, lahko prepoznamo.

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 4. VELIKONOČNA NEDELJA 26. april 
yy 4. velikonočna, nedelja Dobrega Pastirja. Godujeta Marija, Mati dobrega sveta in Štefan Parmski, menih in 
škof. Nedelja Dobrega Pastirja je posvečena duhovnim poklicem. Z današnjim dnem se tudi zaključuje teden 
molitve za duhovne poklice. Prav je, da večkrat v molitvi prosimo za nove duhovne poklice v našem narodu in 
da kakšnega fanta ali dekle, ki se zdita primerna za ta poklic, tudi osebno nagovorimo.
yy Ta teden so prvomajske počitnice, zato verouk odpade.
yy Ta teden je devetdnevnica v pripravi na letošnjo birmo. Birmanci prihajajo vsak dan k maši in po njej imajo 
krajše srečanje in vaje za pripravo birmanske slovesnosti.
yy V sredo bo ob 18.00 srečanje z birmovalcem, opatom Janezom Novakom. Na srečanje niso povabljeni le bir-
manci, ampak tudi njihovi starši, botri in drugi, kajti gospod opat želi nagovoriti celotno župnijsko skupnost. 
Birmanci naj pridejo na srečanje ob 17.30.
yy V petek je 1. maj, praznik Jožefa Delavca in začetek šmarnic. Na podružnici bo maša ob 18.00, v župnijski 
cerkvi pa ob 19.00. Letošnje šmarnice so povezane s svetim Janezom Boskom. Spremljali bomo devetošolca Fi-
lipa, ki na svoj način spoznava Janeza Boska, kar preraste v druženje in prijateljstvo. Zgodbice so zelo lepe, zato 
bodo zanimive za vse, za majhne in večje otroke, pa tudi za odrasle. Lepo vabljeni vsi, da bo maj zares mesec, 
ko se radi zbiramo v cerkvi, obujamo spomine na otroštvo in iščemo prave življenjske vzore.
yy V soboto bo ob 15.00 poroka Nuše Perčič, voditeljice skupine Pot. Želimo ji obilje Božjega blagoslova na njeni 
življenjski poti in še veliko lepih pevskih doživetij na naši podružnici.
yy Naslednjo nedeljo bo ob 11.00 letošnja birma. Ta zakrament bo prejelo 11 naših birmancev. Molimo za te 
mlade, da bodo po prejemu Svetega Duha svoje krščanstvo jemali odgovorno in se z veseljem vključevali v 
življenje naše župnijske skupnosti. Spoved in generalko bodo birmanci in njihovi starši imeli v petek po maši.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Kadar sin zapusti starše, da sledi svojemu poklicu, Jezus zavzame njegovo 
mesto v družini.
yy Oklici: Nuša Perčič in Dominik Arnež
yy V mesecu maju je še precej prostih dni za mašne namene. Na podružnici je mogoče naročiti mašo tudi med 
tednom, ker bodo tam vsak dan šmarnice.

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 

Ponedeljek
1900

  Cita, devica; Nikolaj Roland, duhovnik – Dan upora, d.p.d.
za + Zdravka Sirca, dar sosedov

27. april

Torek
1900

Peter Chanel, mučenec; Ludvik Montforski, red. ustan.
za + očeta Jurija Košnika in mamo Ano

28. april

Sreda
1900

Katarina Sienska, red. In c. uč.; Robert Flamski, opat
za + Manco Dobrin, dar hčerke Mimi, Roblek in Moškrič

29. april

Četrtek
1900

Pij V., papež; Jožef Cottolengo, redovnik
za zdravje 

30. april

Petek
1800 Tenetiše
1900

Jožef Delavec, praznik dela; Iztok, škof – d. p. d.
po namenu
za + Zofko Lombar, dar sosedov

1. maj

Sobota
1800 Tenetiše
1500

2000

Atanazij, škof in c. uč.; Boris Mihael, kralj
za župljane
za srečen zakon
po namenu

2. maj

Nedelja
800 Tenetiše
930

5. velikonočna nedelja
za župljane
1. za + Toneta Perčiča (obl.)
2. za + teto Marijo Vrhovnik, rojeno Uranič

3. maj

čiščenje in krašenje Trstenik – starši birmancev
Tenetiše – Grašič Marinka

2. maj


