
KAKOR SEM VAS JAZ LJUBIL, SE TUDI VI MED SEBOJ LJUBITE
Ljubezen je človekova osnovna potreba, česar se najbolj zavedamo, ko 

jo pogrešamo, ko nismo ljubljeni, ko smo osamljeni in se čutimo zavržene. 
Takrat imamo občutek, da nam je bilo odvzeto nekaj, kar daje našemu 
življenju smisel in nas naredi ljudi. Kot da je ljubezen nekaj s čimer se 
rodimo in je nujni, nepogrešljivi del našega življenja. Zato marsikdo pravi: 
brez ljubezni nisi nič, si mrtev, si neuporabna stvar. Neca Falk je kot mlada 
umetnica prepevala: »Brez ljubezni mi živeti ni, srce mi moje govori.« Govorila je o veliki 
resnici, s katero se sodobnik igra kot z zadevo za kratek čas, ki si jo lahko kupiš in potem 
odvržeš. O ljubezni danes vsi govorijo, zaljubljajo se že otroci v vrtcu, toda večina tega, 
o čemer govorimo, nima nič skupnega z ljubeznijo in je celo njeno nasprotje. Glavnina 
povezuje ljubezen s čustvi, s počutjem, torej z nečem, kar se spreminja iz minute v minuto.

Ali smemo trditi, da je ljubezen nekaj bežnega, kratek vznesen trenutek in nič več? 
Kdor tako gleda na ljubezen, bo vedno razočaran. Ljubezen mora biti neka stalnica, zadeva 
ki se ne spreminja, ker je način življenja. Res je, da so v ljubezni vzponi in padce, a ravno 
to govori o tem, kdaj je naše življenje smiselno in kako nas že čisto majhni odkloni lahko 
vznemirjajo in se vprašamo: »Kje sem? Kaj moram narediti, da se pravočasno in brez ran 
vrnem nazaj?«

To je imel v mislih Jezus, ko se je poslavljal od svojih učencev. Kot svoje zadnje sporočilo, 
jim je hotel dati recept, kako bodo ostali povezani med seboj: »Ljubite se med seboj, 
kakor sem vas ljubil jaz!« Samega sebe jim je dal za zgled. Kako je on ljubil? Brezpogojno. 
Apostole je sprejemal takšne kot so bili v določenih okoliščinah. Bil je realist, kar pa ne 
pomenil, da jim ni govoril, kakšni so v Božjih zamislih in kako morajo živeti, da se bodo 
svoji idealni podobi čim bolj približali. Nesebična ljubezen ne postavlja pogojev in ne 
računa, je dobronamerna in s tem tudi kritična. Kdor resnično ljubi, mu ni vseeno, kaj se 
dogaja z ljudmi, s katerimi se vsak dan srečuje. Zato tudi včasih graja, opominja in svetuje.

Jezus je vsem dal za zgled samega sebe. Njegova ljubezen je bila zares idealna, pa čeprav 
je bil Jezus večkrat tudi oster v svojih besedah in dejanjih. Čeprav so ga mnogi zavračali, 
skovali strašno zaroto in ga pribili na križ, se ni umaknil, pa čeprav bi to lahko storil. 
Njegov križ je tako postal znamenje ljubezni, popolne podaritve, ko za tistega, ki ga imaš 
rad, tudi umreš in ga s tem odrešiš.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 5. velikonočna nedelja 19. maj
yy Danes je 5. velikonočna nedelja. Godujeta Krispin, redovnik in Ivo Bretonski, duhovnik.
yy Otroci se navdušeno zbirajo k šmarnicam. Pretekli teden so vsi prihajali v goriško cerkev, ta teden se bodo spet 
zbirali na Trsteniku. Srečanja so vedno ob 18.00.
yy Ta teden bo zadnjič verouk v tem šolskem letu. Ob koncu šolskega leta imajo otroci veliko zaključnih dejavno-
sti v šoli, različnih klubih in v glasbeni šoli, zato ni nobenega pravega učinka verouk podaljševati v mesec junij. 
V nedeljo, 26. maja bodo otroci po sveti maši prejeli spričevala.
yy Naslednjo nedeljo so volitve v Evropski parlament. Naši škofje nas vabijo, naj se zanesljivo udeležimo volitev 
in podpremo kandidate in kandidatke, ki si prizadevajo za evropsko Slovenijo in Evropo krščanskega izročila.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni:  Pretirana skrb staršev ni vzgojna, ker ni mogoče imeti pod nadzorom 
vseh možnih situacij, v katere otrok lahko zaide. Tu velja načelo: čas je pomembnejši kakor prostor. Se pravi, 
da gre bolj za to, da sprožamo procese, kot da obvladujemo prostore. Če je oče obseden s tem, da mora vedeti, 
kje je njegov sin, in hoče nadzorovati njegovo gibanje, se trudi samo za to, da bi obvladoval prostor. Tako ga 
ne bo vzgajal, ne bo ga krepil in ga ne bo pripravil na to, da bi se postavil po robu nevarnostim. Bistveno je 
predvsem, da v sinu z veliko ljubezni sproži procese zorenja njegove svobode, usposabljanja, celostne rasti 
in gojenja pristne samostojnosti. Le tako se bo sin znal braniti in v težkih okoliščinah ravnati preudarno in 
inteligentno. Véliko vprašanje torej ni, kje se otrok fizično nahaja, s kom je v tem trenutku skupaj, ampak 
kje se nahaja v eksistencialnem smislu, kje stoji v smislu svojih pogledov, svojih ciljev, svojih želja in svojih 
življenjskih načrtov. (261).
yy V mesecu juniju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

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

Ponedeljek
1900

Bernardin Sienski, duhovnik; Hilarij, škof
za ++ sestri Ivko in Anko

20. maj

Torek
1900

Timotej, diakon in mučenec; Teobald, škof
urna maša za Žablje

21. maj

Sreda
1900

Marjeta Kasijska, redovnica; Emil (Milan), mučenec
za + Andreja (obl.) in Toneta Perčiča

22. maj

Četrtek
1900

Servul (Socerb) Tržaški, mučenec; Evtihij, opat
za + Janeza Perčiča

23. maj

Petek
1900

Marija Pomočnica kristjanov; Vincenc Lerinski, redovnik
za vse ++ vaščane s Povelj

24. maj

Sobota
2000

Beda Častitljivi, cerkveni učitelj; Urban I., papež
po namenu

25. maj

Nedelja
730 Tenetiše

830

6. velikonočna – nedelja turizma
1. za + mamo Tončko in očeta Viktorja (obl.)
2. za + Marico (obl.), starša Markovič, vse ++ Brzinove in Olgo Kepic
za + Jasno Kadivec (obl.)

26. maj

čiščenje in krašenje Trstenik – Bešter Petra
Tenetiše – Gregorc Dora

25. maj


