
MOJE OVCE POSLUŠAJO MOJ GLAS; JAZ JIH POZNAM IN HODIJO ZA MENOJ
Kakšne zglede ima sodobna družba? Komu danes ljudje verjamejo? 

Kdo so vzorniki mladih in koga bi radi posnemali odrasli? Bil je čas, ko 
so se mladi ozirali po kakšnem izjemno dobrem glasbeniku ali filmskem 
igralcu, danes pa to ni več tako privlačno oziroma se idoli spreminjajo 
iz dneva v dan, lahko bi celo rekli, iz ure v uro. Ali smemo govoriti o 
poplavi različnih vzorov ali gre za kakšen drug vzrok, da smo postali 
preveč izbirčni? Zdi se mi, da je v ozadju globlji vzrok, ki ga lahko opredelimo z izrazom 
»razpršenost vrednot«. Bili so časi, ko so bile človeške vrednote zelo jasno opredeljene, 
ko si vedel, kaj je dobro in kaj slabo in si imel pred seboj tudi jasne like, ki so te vrednote 
poosebljali. Danes pa je v središču posameznik in ne neka skupnost, zato so skupne 
vrednote izgubile svoj pomen oziroma se držimo le tistih, ki so nujne za preživetje in 
za življenje v skupnosti. Posameznik si izbira vrednote po lastni izbiri in jih jemlje kot 
modni dodatek, za vsako priložnost kaj drugega. 

Ali smo s to razpršenostjo vrednot zadovoljni in srečni? Kakšen bi odgovoril pritrdilno, 
češ, moje privatno življenje je nekaj svetega, kamor lahko vstopijo le izbrani in to le za 
čas, ki jim ga sam izberem in samo toliko, kolikor jim dovolim. So skrivnosti, ki so samo 
moje in do katerih nima drugi nobene pravice. Nekaj časa je takšna zasebnost privlačna, 
a zelo hitro ugotovimo, da nas je osamila in oddaljila od resničnega dogajanja in polnega 
življenja. Kje je izhod iz takšne slepe ulice?

Jezus je rekel o sebi: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. 
Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile.« Kako optimistične trditve. Jezus 
nas dobro pozna, zato se je prilagodil našim razmeram in nam želi pomagati tukaj in sedaj. 
Kdor sprejme njegovo pomoč, kmalu začuti, da je pravilno izbral, da ima za ideal pravega 
človeka, ki je obenem Bog. Ko dobimo to izkušnjo, naše zaupanje ni več vprašljivo. Kdor 
je okusil čisto, nesebično ljubezen, je to tako globoka izkušnja, da je ne bo nikoli pozabil.

Zakaj je bil Jezus tako prepričan v samega sebe in je govoril kot tisti, ki ima oblast? 
Zato, ker je bil eno s svojim Očetom. Ko si s tistim, ki te ima rad na isti valovni dolžini, je 
naenkrat vse poenoteno. Prepričan si, da se bo to, za kar prosiš, tudi v resnici zgodilo, ker 
ne moreš prositi za kaj slabega, kar ne bi bilo v soglasju z Očetovo voljo. Jezus nas pozna, 
ima nas rad in želi, da krščanstvo postane »epidemija ljubezni«.

Župnik Branko Balažic, SDB

4 .  V E L I K O N O Č N A  N E D E L J A
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 1 9
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja 4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja 12. maj
yy Danes je 4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja. Godujeta Leopold Mandić, redovnik in Pankracij, mu-
čenec.
yy Danes se zaključuje Teden molitve za duhovne poklice. Papež Frančišek je v svoji poslanici zapisal: »Lastnega 
poklica ni vedno lahko razločevati in ni lahko usmeriti življenje v pravo smer. Zato je potrebno, da se obno-
vi zavzetost vse Cerkev – duhovnikov, posvečenih oseb, pastoralnih animatorjev, vzgojiteljev – da se, zlasti 
mladim, zagotovi možnost za poslušanje in razločevanje.« Zato še naprej molimo za dobre duhovne poklice.
yy V naši župniji je danes praznik prvega svetega obhajila, ki ga je prejelo 13 veroukarjev tretjega razreda. Tri 
leta so se pripravljali na ta dan, zato so sedaj srečni in zadovoljni. Lepo se zahvaljujem staršem in vsem, ki ste 
pomagali pripraviti lepo slovesnost. Prvoobhajance vam priporočam v molitev. Naj jih krepi naš zgled lepega 
krščanskega življenja.
yy Šmarničarji so se ta teden v velikem številu zbirali v župnijski cerkvi. Hvala vsem animatorjem, ki lepo vodijo 
ta srečanja. Ta teden bodo šmarnice v Goričah, kjer bomo z molitvijo podprli letošnje goriške prvoobhajance, 
ki bodo prvič pri obhajilu v nedeljo, 19. maja. Šmarnice so vedno ob 18.00 zvečer.
yy V torek bo urna maša za Čadovlje, v nedeljo pa na podružnici za vas Tenetiše. Lepo je, da se teh maš udeležu-
jemo v čim večjem številu in prosimo za Božji blagoslov na naših poljih, vrtovih, gozdovih in v naših družinah.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Starši imajo vedno vpliv na moralni razvoj svojih otrok – k dobremu 
ali k slabemu. Zato je najbolje, da sprejmejo to neizogibno nalogo in jo zavestno, navdušeno, preudarno in 
stvarno izpolnijo. Družina ne sme nehati biti prostor varstva, spremljanja, vodstva, čeprav mora vedno znova 
iskati nove metode in sredstva. Treba je premisliti, čemu hočemo izpostaviti otroke. Zato ni mogoče iti mimo 
vprašanj, kdo skrbi za njihovo zabavo in razvedrilo, kdo preko zaslonov vdira v stanovanje, kakšnemu vodstvu 
prepuščamo otroke v prostem času. Samo tisti trenutki, ki jih mi preživimo z njimi, ko se z njimi prepros-
to ljubeče pogovarjamo o pomembnih stvareh, in ugodne možnosti, ki jih ustvarjamo, da bi svoj čas dobro 
uporabili, bodo pripomogli k temu, da omejimo škodljive vplive. Potreben je stalen nadzor. Nikoli ni zdravo 
prepuščati otrok samim sebi. (259-260)
yy V mesecu maju je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

930

4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega pastirja
1. za uspešno zdravljenje
2. za + Mici Pušavec, 30. dan po pogrebu
za župljane

12. maj

Ponedeljek
1900

Fatimska Mati Božja; Marija Mazzarelo, red; Servacij
za zdravje

13. maj

Torek
1900

Bonifacij, mučenec; Justina, mučenka
urna maša za Čadovlje

14. maj

Sreda
1900

Izidor, kmet; Zofija (Sonja), mučenka
po namenu

15. maj

Četrtek
1900

Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec; Ubald, škof
za + Janeza Markuna ob godu in rojstnem dnevu

16. maj

Petek
1900

Jošt, puščavnik; Andronik, Jezusov učenec
za + Franca Stareta

17. maj

Sobota
2000

Feliks Splitski, mučenec; Janez I., papež in mučenec
za + očeta Cirila (obl.) in mamo Frančiško Valjavec

18. maj

Nedelja
730 Tenetiše

830

5. velikonočna nedelja
1. za ++ starša Janeza in Marijo Košir
2. urna maša za Tenetiše
za + Doro Zaplotnik (obl.), Antona in Marjana

19. maj

čiščenje in krašenje Trstenik – Košir Meta
Tenetiše – Gregorc Igor

18. maj


