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NE LJUBIMO Z BESEDO, TUDI NE Z JEZIKOM, AMPAK V DEJANJU IN RESNICI

O ljubezni veliko razmišljamo in o njej stalno govorimo, da mnogi več
ne vedo, kaj je in kaj ni ljubezen. V poplavi besed in neizpolnjenih obljub so
mnogi postali zelo nezaupljivi in ne verjamejo nikomur, otroci tudi svojim
staršem ne. Zakaj? Ker smo preveč površni, ker govorimo in obljubljamo
iz navade, brez razmisleka, ker sproti pozabimo na dano besedo in so zato
konflikti v medsebojnih odnosih na dnevnem redu. Kako premagati to
malodušnost, neprizadetost in komunikacijsko raztresenost? Odgovor nam
daje apostol Janez v drugem berilu: »Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z
jezikom, ampak v dejanju in resnici. Po tem bomo tudi spoznali, da smo iz resnice.« Od besed
je treba preiti v konkretno akcijo, od obljub k dejanjem, ki bodo potrdila, iz kakšnega testa smo.
Kakšen ima že pripravljen izgovor: »Vse lepo in prav! Toda danes sem prepričan o eni stvari,
da je pravilna, naslednji dan pa z novim dejanjem včerajšnje zanikam. Kdo mi bo verjel?« Tak
izgovor ni slab, a govori o neodločnosti in strahu, da bodo drugi opazili našo nepopolnost. Radi
bi bili popolni, a to nismo, še več, popolnost bomo dosegli šele onstran smrti. Zakaj bi torej
živeli v nenehnem strahu, osamljeni od vseh in nesposobni za samostojno življenje? Tvegajmo,
izpostavljajmo se, naredimo najboljše, kar je možno, pa čeprav bomo neštetokrat zgrešili in se
kesali. To je človeško, kajti iskanje resnice je podobno trnjevi poti, ko nikoli ne veš, koliko ran boš
dobil, kako boleče bodo in kdaj se bodo zacelile. Nekatere se nikoli ne zacelijo, bolijo vse življenje
in nas s tem opominjajo, da je treba vztrajati in se ne predati.
»Kaj bi naredil, če bi zvedel, da imaš pred seboj samo še eno leto življenja?« Marsikdo bi se
še bolj osamil, kakšen bi pa rekel: »Prav. Uživajmo še eno leto, saj samo enkrat živimo!« Tisti,
ki je prepričan, da je življenje neprecenljivi dar, bi si morda na opozorilne listke zapisal stavek
apostola Janeza: »Ne ljubi z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici!« Listke bi
potem postavil na različna mesta v stanovanju in na delovnem mestu, da bi zmeraj imel pred
očmi resnico, ki daje življenje. Ljubezen namreč ni nekaj, kar se ti zgodi od danes do jutri, ampak
je v nenehnem nastajanju, ima svoje vrhunce in padce, presenečenja in rutino, je vesela in potrta,
je vedno življenje. In nobeno življenje ni dokončno, vedno namreč hočemo še več, močneje,
hitreje, zato je življenje vedno nepredvidljivo. Padci in stranpoti so zato nujni spremljevalec
slehernega življenja. Vendar, ne bojmo se! Ko se ne predamo, še vedno živimo, dokler smo
občutljivi glede ljubezni, ni nič izgubljeno: Bog je z nami, on nas ima rad, zato nas ne bo zapustil.
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
5. VELIKONOČNA NEDELJA
3. maj
yy 5. velikonočna nedelja. Godujejo Filip in Jakob mlajši, apostola ter Teodozij Kijevski, menih.
yy Danes je v naši župniji birma. Iskrena hvala Bogu za darove Svetega Duha, hvala opatu Janezu Novaku, ki je
podelil ta zakrament 11. birmancem, hvala animatorjem, staršem in vsem, ki ste za te mlade molili. Še naprej
jih spremljajmo z molitvijo in dobrim zgledom.
yy Prvomajske počitnice so za nami, zato je ta teden verouk po običajnem razporedu.
yy Maj je mesec šmarnic. Letos bomo spremljali devetošolca Filipa, 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.
yy Naslednjo nedeljo bo v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Pod podobo kruha bo prvič prejelo Jezusa 6 prvoobhajancev. V petek po maši bo spoved in generalka, h kateri so vabljeni tudi starši prvoobhajancev.
Molimo za te mlade, da bodo radi prihajali v cerkev in dobro pripravljeni pristopali k obhajilu.
yy Zgodilo se je - pred davnimi 200 leti, ko je luč sveta ugledal ustanovitelj salezijancev in sester HMP sv. Janez
Bosko; in njegova zgodba se odvija tudi danes oz. se je odvila v premieri muzikla Za vas živim 19. aprila v Majcnovem domu v Želimljem. Muzikel bo tudi na Bledu, v festivalni dvorani, 17. maja ob 19.30. Bil sem na premieri,
muzikel je vreden ogleda za otroke, mladino in odrasle, zato bomo za ogled predstave ne Bledu organizirali
avtobus. Vabljeni so letošnji prvoobhajanci, birmanci in njihovi starši in vsi drugi, ki vas življenje vzgojitelja
mladih zanima. Vstop je prost, zaželeni so prostovoljni prispevki. Vendar ni mogoče priti v dvorano brez vstopnice. Zato se ta teden prijavite, da bom lahko zagotovil zadostno število vstopnic. Stroške prevoza plačate sami.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Vsi so potrebni obhajila: dobri, da ostanejo dobri, slabi pa, da postanejo dobri.
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
5. velikonočna nedelja
3. maj
800 Tenetiše
za župljane
930
1. za + Toneta Perčiča (obl.)
2. za + teto Marijo Vrhovnik, rojeno Uranič
Ponedeljek
Florijan (Cvetko), mučenec; Ladislav Poljski, redovnik
4. maj
1900
1. za + Zdravka Sirca, dar sosedov
2. za + Florjana in Rozalijo Kern
Torek
Gotard, menih; Katarina Cittadini, redovna ustanoviteljica
5. maj
1900
za + Marijo Petrovič, dar molitvene skupine
Sreda
Dominik Savio, zavet. ministrantov; Katarina Troiani, red.
6. maj
1900
v zahvalo
Četrtek
Gizela, opatinja; Avguštin Roscelli, duhovnik
7. maj
1900
za + Jasno Kadivec
Petek
Bonifacij IV., papež; Viktor (Zmago) Milanski, mučenec
8. maj
1900
za + Milana Videmška (obl.), starše Jožeta in Mano Gros
Sobota
Izaija, prerok; Marija Terezija Jezusova, red. ustan.
9. maj
1800 Tenetiše
za + Fedorja Kobala
2000
za + Ano Oblak
Nedelja
6. velikonočna – nedelja turizma
10. maj
800 Tenetiše
1. za + Meto Draksler – Ribnikarjevo
2. za ++ starše Janeza in Marijo Košir
930
za + Jasno Kadivec
čiščenje in krašenje Trstenik – starši prvoobhajancev
9. maj
Tenetiše – Pušavec Mici

