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PO JEZUSOVIH RANAH SMO BILI OZDRAVLJENI

Življenje je vedno bolj stresno in napeto, zato mora vsakdo računati z
določenimi preventivnimi oblikami zdravljenja. Danes se zelo propagirajo
različne oblike rekreacije in zdravega prehranjevanja. Zato smemo trditi, da se
večina kar dobro potrudi za svojo kondicijo in lepo postavo. Ali smo naredili
dovolj s tem, da smo telesno čim bolj pripravljeni na vsakodnevne izzive? Bolj resni zdravniki
in terapevti nam vedo povedati, da v skrbi za dobro počutje ne smemo zanemarjati psihične
in duševne plati našega življenja. To se najbolj pozna v času rehabilitacije po kakšni težki
operaciji. Medicinsko osebje je vedno bolj prepričano, da tisti, ki imajo v ozadju ljudi, ki
zanje molijo in jih duhovno podpirajo, pri svojem zdravljenju hitreje napredujejo. Zato se
ne čudimo, da je v tretjem tisočletju že neke vrste moda ukvarjati se z duhovnostjo. Žal pa
lahko zanesljivo trdimo, da je večina novodobnih duhovnosti tek na kratke razdalje: hitro
vzniknejo in še hitreje izginejo. Stare verske tradicije pa imajo vedno manj privržencev in so
zato stalno pod različnimi pritiski, da se morajo prenoviti, sicer bodo propadle. Z zahodnim
krščanstvom ni nič drugače. Papež Frančišek se zato zelo trudi, da bi prenovil stare, preveč
okostenele strukture rimske kurije in se čim bolj približal h koreninam evangeljskega
krščanstva.
„Kristus je trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah ... Po
njegovih ranah ste bili ozdravljeni!“ je zapisal apostol Peter. Ti stavki nam prikličejo v
spomin težke stvari, ko je treba trpeti, se marsikateri stvari odpovedati in biti pripravljen
na žrtve. Pisma apostolov in prav tako Jezusov evangelij, niso lahko branje za kratek čas,
ampak gre za nauk, ki je utemeljen na večnih resnicah in je zato sposoben zdržati pred
sleherno kritiko. V ozadju ni neka lahka varianta preživljanja prostega časa, ampak dobro
zastavljen način vsakdanjega življenja, ko je treba veliko vložiti in se nikoli naveličati, če
hočeš dobiti rezultate, s katerimi boš zadovoljen in srečen že na tem svetu. V krščanstvu ne
gre za čehljanje ušes, ampak za zahtevno obliko življenja, za odgovornost pred Bogom in
pred ljudmi, ko moraš biti sleherni trenutek dosleden in si zato ne moreš privoščiti kakšne
bližnjice. V ozadju ni le dobra telesna priprava, ampak še veliko bolj zahteven duhovni proces
napredovanja. Molitev, redno prejemanje zakramentov in življenje v skladu z evangeljskimi
resnicami so zato vsakodnevna vaja vseživljenjskega programa, kako biti pošten državljan
in dober kristjan. To pa zmoremo samo zaradi njega, po čigar ranah smo bili ozdravljeni.
župnik Branko Balažic, SDB
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yy Danes je 4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega Pastirja. Godujeta Gizela, opatinja in Flavija Domitila,
mučenka. Ta dan je sklep tedna molitve za duhovne poklice.
yy Danes je v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Hvala vsem, ki ste se potrudili pri pripravi zelo lepe
svete maše. Še prav posebej najlepša hvala otroškemu zborčku z ansamblom. 11 letošnjih prvoobhajancev vam
priporočam v molitev.
yy V petek smo z birmanci začeli z devetdnevnico pred njihovo birmo. To je čas intenzivne priprave na pomemben dogodek, zato je devetdnevnica za birmance obvezna.
yy V torek ob 18.00 bo srečanje birmancev s škofom birmovalcem. Najprej se bo škof pogovoril z birmanci,
med sveto mašo ob 19.00 bo škof na razpolago za spoved, po maši bo blagoslov nove strehe na župnišču in
nato srečanje z različnimi skupinami (ministranti, pevski zbori, molitvena skupina). Vsaka skupina pripravi
kratko predstavitev svojega dela. Župnik pri tem srečanju ni zraven, da lahko škofu poveste vse, s čimer niste
zadovoljni.
yy V petek bo ob 20.00 generalka za letošnje birmance in botre. Priložnost bo tudi za spoved staršev in botrov.
yy V nedeljo, 14. maja bo ob 8.30 slovesnost svete birme. Birmanci pridejo s svojimi botri vsaj pol ure prej, ker
smo s fotografom Čebronom zmenjeni, da bo slikanje že pred mašo. Podprimo letošnje birmance tudi z lepo
udeležbo pri tej slovesnosti.
yy Apostolska spodbuda Radost življenja: Ko človek, ki ljubi, lahko stori drugemu kaj dobrega ali ko vidi, da
gre drugemu dobro v življenju, ob tem doživlja veselje in tako slavi Boga, kajti »Bog ljubi veselega darovalca (2
Kor 9,7). Naš Gospod posebno ceni tistega, ki se veseli sreče drugega. Če ne gojimo lastne sposobnosti veseliti
se nad dobrobitjo drugega in se osredotočamo predvsem na svoje lastne potrebe, se obsojamo na življenje z
manj veselja, kajti – kot je rekel Jezus – »večja sreča je dajati kakor prejemati« (Apd 20,35). Družina mora biti
kraj, kjer tisti, ki je dosegel kaj dobrega v življenju, ve, da se bodo zaradi tega tudi drugi z njim veselili. (110)
yy V mesecu maju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
7. maj
Nedelja
4. velikonočna nedelja
730 Tenetiše
za ++ Vočnarjeve, Pisovčeve in Florjana
za + Jasno Kadivec (obl.)
830
Ponedeljek
Bonifacij IV., papež; Viktor (Zmago) Milanski, mučenec
8. maj
1900
za + Milana Videmšek, starše Jožeta in Mano Gros
Izaija, prerok; Marija Terezija Jezusova, red. ustan.
9. maj
Torek
za + Marjanco Florjančič in Vinka Škerjanca
1900
Job, svetopis. mož; Damjan Jožef de Veuster, misijonar
10. maj
Sreda
za vse ++ in žive Nagličeve
1900
Ignacij Likonijski, redovnik; Odo Clunyjski, opat
11. maj
Četrtek
za ++ starše Trelc
1900
Leopold Mandić, redovnik; Pankracij, mučenec
12. maj
Petek
za zdravje
1900
Fatimska Mati božja; Marija Dominika Mazzarelo, red.
13. maj
Sobota
za + Ano Štefe (obl.) in Ano Celar (obl.)
2000
14. maj
5. velikonočna nedelja
Nedelja
1. za ++ starša Janeza in Marijo Košir
730 Tenetiše
2. za + Marjana Gregorca, 30. dan po pogrebu
za + Franca Likozarja, dar sosedov
830
čiščenje in krašenje Trstenik – starši birmancev
13. maj
Tenetiše – Vindišar Lenčka

