
KDOR JE VIDEL MENE, JE VIDEL OČETA
Jezus se je po svojem vstajenju večkrat prikazal svojim učencem. 

Dobro je vedel, da še niso pripravljeni za poslanstvo, ki se bo začelo z 
njegovim odhodom v nebo. Ob neki priložnosti jim je rekel: »Jaz sem 
pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. 
Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga 
poznate in videli ste ga.« Tako jim še nikoli ni govoril in zato so bili v 
zadregi. Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je 
dejal: »Filip toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl 
Očeta.« Kako trde so te Jezusove besede. Njegovi učenci so bili z njim tri leta, poslušali 
so ga, videli so številne čudeže in ozdravljenja, a še vedno niso dojeli, da sta Jezus in Oče 
eno, zato ju ni mogoče ločevati. Si lahko predstavljamo Jezusovo razočaranje!

Z Jezusovim odhodom v nebo je bilo vse razodeto. Nič novega se ne bo zgodilo, 
a Jezus ve, da marsikaj ne razumemo in zato potrebujemo svetovalca, Svetega Duha, 
ki nam ga je obljubil. S tem nam dodatno pojasnjuje, kako prava ljubezen ustvarja 
skupnost, kjer ni pomembno, kdo je kdo, ampak, kako smo zaradi ljubezni vsi eno in 
zato med nami ni pravih razlik. V skupnosti namreč ni ločevanja, ker je ogromno stvari, 
ki so skupne vsem, so vsem na razpolago in je zato nesmiselno govoriti: »To je moje … 
to sem jaz naredil … to je moja zasluga …!«

»Kdor je videl mene, je videl Očeta!« je Jezus odgovoril Filipu, ki je od njega zahteval, 
naj jim pokaže Očeta. Jezus je prišel za nekaj časa na zemljo kot človek, da bi nam razkril 
Očeta. Svoje poučevanje je povezal s svojim delom: to, kar je učil, je tudi živel. Njegovo 
življenje je bila ljubezen, ki se razdaja in ne postavlja pogojev. Jezus je imel rad otroke in 
odlično se je počutil med tistimi, ki jih je družba odpisala, med revnimi, zapuščenimi, 
ubogimi in neozdravljivo bolnimi. Do vseh, ki so se obnašali vzvišeno in so se imeli za 
privilegirane, pa je bil oster in neprizanesljiv, kajti napuh nima domovinske pravice v 
Božjem kraljestvu. Vanj vstopajo vsi, ki so mali in zavrženi. Takšen je Božji načrt, ki se 
ga Jezus drži in od njega ne odstopa. Če bi ravnal drugače, ne bi bil eno z Očetom in 
njegovo kraljestvo ne bi bilo kraljestvo miru in ljubezni. Mi smo s krstom postali dediči 
tega kraljestva. Bog nas ima rad. Delimo to ljubezen drug z drugim in bomo tudi mi eno 
z Očetom.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 5. velikonočna nedelja 10. maj
yy Danes je 5. velikonočna. Godujeta Job, svetopisemski mož in Damjan Jožef de Veuster, misijonar.
yy Razmere povezane s korona virusom Covid 19 se počasi umirjajo, kar je zasluga vseh nas, ki smo upoštevali 
navodila vlade in Slovenske škofovske konference. V ponedeljek smo spet začeli z rednimi mašami, ki se jih 
udeležijo lahko udeležijo samo zdrave osebe. Pri tem moramo upoštevati navodila ki jih je predpisala sloven-
ska vlada in slovenska škofovska konferenca.

yy Čeprav dva meseca ni bilo maš v župnijski in podružnični cerkvi in z njimi povezanih nabirk, so redni stroški 
kljub temu bili. Zato bomo imeli v nedeljo, 17. maja ofer za vzdrževanje vseh cerkvenih objektov in poslovanje 
naše župnije.

yy Mesec maj je Marijin mesec. Otroci sicer ne morejo hoditi k šmarnicam tako kot je to bilo prejšnja leta, vendar 
šmarnična pobožnost tudi letos ni odpadla. Na internetni strani župnije Trstenik imate šmarnice, ki jih je na-
pisala Tadeja Roblek iz Gorič in si jih lahko preberete. Na facebook strani župnije pa je vsak dan video zgodba 
tistega dne in navodila, kako opravite šmarnično pobožnost. V cerkvi pa imate na razpolago plakate in listke 
za cel mesec, da doma sestavite plakat Marije z malim Jezuščkom.

yy V mesecu maju in v prvi polovici junija imamo navadno urne maše. Tudi letos bodo. Te maše bodo na sporedu 
od 18. maja naprej, ko se začnejo prošnji dnevi.

yy Naslednjo nedeljo bo po sveti maši v župnijski cerkvi kratek sestanek za starše prvoobhajancev. Pogovoriti se 
moramo o slovesnosti prvega obhajila. 

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Papež in škofje ugotavljajo, da ob mladih, ki jih Cerkev sploh 
ne zanima, imamo veliko mladih, ki prosijo za Cerkev, ki bi bolj poslušala, ki ne bi kar naprej obsojala sveta. 
Ne želijo utišane in sramežljive Cerkve, pa tudi take ne, ki bi bila vedno v vojni zaradi dveh ali treh vprašanj, 
ki jo mučijo. Če želi biti v očeh mladih verodostojna, mora včasih spet postati ponižna in preprosto poslušati: 
prepoznati v tistem, kar drugi govorijo, luč, ki ji bo pomagala bolje odkriti evangelij. Cerkev, ki se brani in ki 
izgubi ponižnost, ki preneha poslušati, ki ne dovoli, da jo sprašujejo, izgubi mladost in postane muzej. Kako bo 
lahko na tak način sprejela sanje mladih? Čeprav oznanja resnico evangelija, to še ne pomeni, da jo je v polnosti 
razumela – nasprotno, vedno mora rasti v razumevanju tega neizčrpnega zaklada. (41)

yy V mesecu maju je še precej prostih mest za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše
830

5. velikonočna nedelja
za + Jakoba Praprotnika
za + Jasno Kadivec (obl.)

10. maj

Ponedeljek
1900

Pankracij, mučenec; Mamert, škof
za Tončko Zaplotnik, 60. dan po pogrebu in Petra Zaplotnika ml. (obl.)

11. maj

Torek
1900

Leopold Mandić, redovnik; German, carigrajski patriarh
za zdravje

12. maj

Sreda
1900

Marija Dominika Mazzarello, red.; Servacij, mučenec
za zdravje in Božji blagoslov v družinah

13. maj

Četrtek Bonifacij, mučenec; Justina, mučenka 14. maj

Petek Izidor, kmet; Zofija (Sonja), mučenka 15. maj

Sobota
2000

Janez Nepomuk, mučenec; Andrej Bobola, jezuit, mučenec
1. za + Urško Ovsenik
2. za + Kristino Valjavec

16. maj

Nedelja
730 Tenetiše
830

6. velikonočna nedelja
za ++ starša Janeza in Marijo Košir, vse Križajeve in Andreja Ažmana
za + teto Francko Štefe in vse ++ Mlinarjeve

17. maj

čiščenje in krašenje Trstenik: Markuta Jana
Tenetiše: Čebular Tina
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni  
za zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

16. maj


