
ON JE KAMEN, KI STE GA VI ZIDARJI ZAVRGLI, A JE POSTAL VOGELNI KAMEN
Po apostolih so se dogajali številni čudeži, kar je šlo v nos judovski 

duhovščini, ker je ta nova vera je spodkopavala staro miselnost. Apostole 
so klicali na zagovor, jih pretepali in jim zabičali, da ne smejo govoriti 
o Jezusu. Ko sta bila Peter in Janez pred velikim zborom, jim je Peter 
odvrnil: »Danes naju zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila bolnemu 
človeku. Po kom je ta ozdravel? Bodi znano vsem vam in vsemu 
izraelskemu ljudstvu: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga 
je obudil od mrtvih. On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, a je postal vogelni kamen.« 

Vsak človek kdaj čuti, da je nerazumljen, da so ga zavrgli, ali se je zavrgel sam. Čuti, 
da je kot zavržen kamen, a če je zvest samemu sebi, je v njem še vedno moč, življenje, 
ki lahko postane vogelni kamen česa velikega, pomembnega. In samo kot tak, kot zvest 
samemu sebi, je zares pomemben, je pravi kamen. Kajti potrebni niso samo veliki kamni, 
tudi majhne kamenčke potrebujemo, da z njimi zapolnimo kak majhen prostor. Zato 
lahko verjamemo in zaupamo, da ima vsak od nas svoj prostor v svetu. Vsak prostor ima 
namreč svoj pomen.

V Stari zavezi se je kamen, ki so ga zidarji zavrgli nanašal na Izrael. Vse preizkušnje in 
poraze je izvoljeno ljudstvo razumelo kot preizkus moči, ljubezni in vztrajnosti. Ne glede 
na to, skozi kakšne preizkušnje so morali iti, so še naprej slavili Boga za njegovo zvestobo, 
se čudili njegovim čudežem, ki jih je delal, ko jih je reševal. Judovska zgodovina ima zato 
vedno kot svoje središče vero in zaupanje v Boga. Tako je bilo nekoč in enako je tudi danes.

Peter je razmišljal o vsem, kar se je zgodilo z Jezusom od velikega četrtka zvečer do 
velikonočnega jutra. Prišel je do spoznanja, da zidarjev zavrženi kamen ni samo Izrael, 
ampak tudi Jezus, ki je postal vogelni kamen nove stavbe, Kristusovega vstalega telesa, ki 
je Cerkev. To je bil izziv za množico in je izziv tudi za nas. Tudi mi doživljamo značajske 
in osebnostne poteze, ki se jih morda sramujemo ali pa nas spravljajo v obup. Opravljanje 
in pohlep, pretekle rane in jeze, spolnost in zlomljeni odnosi, razbitost in razdrobljenost 
našega krščanskega življenja – vse to nam lahko vzame pogum. Čeprav smo si zelo 
prizadevali, da bi presegli svoje najslabše poteze, smo prevečkrat prepričani, da iz tega ne 
bo nič dobrega. Prav to, kar ne maramo, je lahko čudovita priložnost za milost, da tudi 
sami postanemo vogelni kamen. Za Boga namreč ni nič nemogoče.

Župnik Branko Balažic SDB
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Nedelja 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega Pastirja 25. april
yy Danes je 4. velikonočna nedelja. Godujeta Marko, evangelist in Erminij, opat.
yy 5. velikonočna nedelja je vsako leto povezana z zaključkom Tedna molitve za duhovne poklice. Ko govorimo 
o duhovnih poklicih navadno pomislimo na duhovnike, redovnike in sestre v samostanih. K oznanjevanju pa 
je poklican vsak kristjan. V okolju, ki je neverno, je to še na poseben način potrebno, kajti pričevati moramo s 
tem, da smo kot kristjani srečni in veseli, da vero cenimo in jo imamo za nepogrešljivo vrednoto. Ne pričujemo 
le s svojim govorjenjem, ampak s celotno držo in prepričljivim življenjem. Zato bomo še naprej molili drug za 
drugega, da svoje vere ne bi nikoli zatajili in da bi Bog tudi iz naše srede klical fante in dekleta v duhovništvo 
ali v redovno skupnost.

yy Kako bo z letošnjo birmo? Glede korona virusa čutimo neko umirjanje in zato sem v petek govoril z nadškofom 
Zoretom, ki pravi, da zaenkrat še vedno računa, da bi bila birma v Goričah in na Trsteniku 9. maja. Kako jo 
bomo izvedli bodo pokazale razmere po 2. maju. Zato bomo imeli sedaj intenzivno pripravo. V ponedeljek, 26. 
aprila bo pri večerni maši srečanje z birmanci 8. razreda in njihovimi starši, v torek 27. aprila pa z birmanci 9. 
razreda in njihovimi starši. Vse pa vabim, da molimo za naše birmance in za zajezitev korona virusa.

yy Glede verouka je vlada dala dovoljenje, da ga lahko imamo v skladu z danimi razmerami. Ta teden imajo otroci 
prvomajske počitnice, v maju pa bomo lahko imeli reden verouk in primerno obliko šmarnične pobožnosti. O 
šmarnicah boste bolj podrobno zvedeli v naslednjih oznanilih.

yy Z očetovskim srcem: V Egiptu je Jožef z zaupanjem in potrpežljivostjo čakal na sporočilo, ki mu ga je obljubil 
angel, naj se vrne v svojo deželo. Brž ko mu je Božji poslanec v tretjih sanjah ukazal, naj vstane vzame s seboj 
otroka in njegovo mater ter se vrne v Izraelovo deželo, je še enkrat brez omahovanja ubogal. Toda med potjo 
nazaj, ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah še 
četrtič opomnjen, naj se umakne v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v Nazaretu. V skritosti Nazare-
ta, v Jožefovi šoli, se je Jezus naučil izpolnjevati Očetovo voljo. Ta volja je postala njegova vsakdanja jed. Tudi v 
najtežjem trenutku svojega življenja, ki ga je doživel v Getsemaniju, je raje izpolnil Očetovo voljo in ne svoje ter 
postal pokoren do smrti na križu. Zato pisec Pisma Hebrejcem zaključuje, da se je Jezus iz tega, kar je pretrpel, 
naučil poslušnosti. Iz vseh teh dogodkov je razvidno, da je Jožefa Bog poklical, da bi neposredno služil Jezusovi 
osebi in poslanstvu z izvrševanjem svojega očetovstva. Prav na ta način je v polnosti časov sodeloval pri veliki 
skrivnosti odrešenja in je v resnici služabnik odrešenja.

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

830

4. velikonočna nedelja
1. za + Staneta Juhanta
2. za + Mici Pušavec (obl.)
za + Marijo (obl.) in Blaža Grosa

25. april

Ponedeljek
1900

Marija, Mati dobrega sveta; Štefan Parmski, škof
za + Andreja Krničarja st. (obl.)

26. april

Torek
930

1900

Cita, dekla; Nikolaj Roland, duhovnik; Dan upora – d. p. d.
za + Jožico Bizjak – molitvena skupina
za + Francko Dolinšek in Jero Grašič

27. april

Sreda
1900

Peter Chanel, duh. in muč.; Ludvik Montfortski, red. ustan.
za duše v vicah

28. april

Četrtek Katarina Sienska, devica in c. uč.; Robert Flamski, opat 29. april
Petek Pij V., papež; Jožef Cottolengo, redovnik 30. april
Sobota
2000

Jožef delavec – praznik dela, d. p. d.; Iztok, škof
1. za + Franca Ušlakarja, dar Sirčevih iz Hraš
2. za + Antona Robleka

1. maj

Nedelja
730 Tenetiše

830

5. velikonočna nedelja
1. za + Petro Arnež
2. za + Katarino Rozman
za župljane

2. maj


