
VAŠ »DA« NAJ BO »DA«, IN VAŠ »NE« NAJ BO »NE«
Kako sodobnik oblikuje svoje mnenje? Večina se obrača po vetru in 

se dobrika tistim, ki so na oblasti. Zato lahko rečemo, da sodobnik nima 
svojega mnenja, je brez hrbtenice in zelo podkupljiv. Če ne veš kdo si, te 
lahko vsakdo izkoristi za načrte, ki ščitijo le ozek krog vplivnih in tiste, 
ki so na oblasti. Vodilni so celo prepričani, da s posameznimi stavki iz 
Svetega pisma, ki jih vzameš iz konteksta, lahko opravičiš vsako ravnanje. 
Jezus pa nam pravi: »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, 
temveč dopolnit sem jih prišel.« To pomeni, da je Stara zaveza nadgrajena z Jezusovim 
učenjem, ki ni nikoli prizanesljivo. Zanj ni važno dejanje samo na sebi, ampak kaj se skriva 
za njim oziroma, kakšen namen je imel posameznik, ko je naredil kakšno dobro delo.

Evangeliji niso nauk, ki bi bil nekje vmes, da bi ga lahko uporabljali v skladu z 
okoliščinami: danes mi ugaja to, jutri je bolj vabljivo ono drugo, vedno v skladu s tem, 
kako z najmanjšim vložkom doseči najboljši rezultat. Jezus je proti obračanju po vetru, 
zato je apostolom dejal: »Vaš ‹da› naj bo ‹da›, in vaš ‹ne› naj bo ‹ne›; kar je več kot to, je od 
hudega!« Kaj jim je hotel s tem povedati? Zelo preprosto stvar: treba je stati za tem, kar 
govoriš in svoje besede vedno podkrepiti z dejanji. Za danimi obljubami in prisegami je 
treba stati, zato je včasih bolje, da rečeš »ne«, ko neko stvar nočeš narediti, kot pa reči »da« 
in se potem na vse pretege opravičevati, ker obljube nisi izpolnil.

Zakaj mnogim sodobnikom manjka hrbtenica in ne izpolnijo danih besed? Mislim, da 
je eden od vzrokov ta, ker menijo, da je moralno obnašanje zastarelo in ne sodi v moderno 
družbo. Jasnih načel, kaj se sme in kaj je prepovedano, ni več in zato tudi greha ni več. 
Vedno je nekdo drug kriv za moje slabo ravnanje: ker me kot otroka niso imeli radi, me 
niso dobro vzgajali in navadili na trdo delo, ker … Izgovorov je nešteto, a kriv nisem 
nikoli jaz. Ko se tako obnašam, več ne vem, kaj je dobro in kaj slabo in zato tudi nimam 
več nobenega ponosa. Kako smo bili ponosni, ko smo se za kakšno stvar zelo potrudili in 
zanjo žrtvovali veliko časa. Danes je vse na razpolago, do vsega imam pravico, pa čeprav 
nisem nič investiral.

Kar je Jezus zahteval od svojih učencev, naroča tudi kristjanom tretjega tisočletja: »Vaš 
‚da‘ naj bo ‚da‘, in vaš ‚ne‘ naj bo ‚ne‘!« Druge bomo prepričali le s pravim razmišljanjem, 
jasnim govorjenjem in z dejanji, ki bodo izpolnitev danih obljub.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 6. nedelja med letom 16. februar
yy Danes je 6. nedelja med letom. Godujeta Julijana Koprska, mučenka in Onezim, škof in mučenec.
yy Otroci imajo zimske počitnice, zato ta teden verouk odpade. Želimo jim lepega oddiha in dobrega počutja s 
svojimi starši, prijatelji in sorodniki. Počitnice so vedno priložnost, da si vzamemo čas drug za drugega. Pravi 
počitek ni takrat, ko nič ne delaš, ampak ko si v krogu z ljudmi, ki jih imaš rad in ti v njihovi družbi ni dolgčas. 
Samo na tak način lepo skrbimo za svoje telo in tudi za svojo dušo.
yy Pastoralno leto 2021 bo posvečeno mladim. V sredo, 19. februarja bo v Stični teološki simpozij z naslovom: 
Mladi in Kristus. Papež Frančišek je po sinodi o mladih izdal apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. 
Mladi so prihodnost Cerkve, zato jim je treba prisluhniti in se otresti določenih stereotipov. V pripravi na leto, 
ki bo posvečeno mladim, bomo v oznanilih prebirali papeževo apostolsko spodbudo.
yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Kristus, naše upanje, živi in On je najčudovitejša mladost tega 
sveta. Vse, česar se dotakne, postane mlado, se prenovi, se napolni z življenjem. Prve besede torej, ki jih želim 
nameniti vsakemu mlademu kristjanu, so: On živi in te želi živega! On je v tebi, je s teboj in nikoli ne odide. 
Lahko se še tako oddaljiš, tam je Vstali, ki te kliče in čaka, da lahko znova začneš. Ko se boš počutil postaranega 
zaradi žalosti, zamer, strahov, dvomov ali porazov, bo tam, da ti vrne moč in upanje. To apostolsko spodbudo 
pišem z ljubeznijo vsem mladim kristjanom; pišem pismo, ki kliče v spomin nekatera prepričanja naše vere 
in ki hkrati spodbuja k rasti v svetosti ter zavezanosti lastni poklicanosti. /…/ Pustil sem se navdihovati ob 
bogastvu razmišljanj in pogovorov lanske škofovske sinode (2018). Tako bo moja beseda napolnjena s tisoči 
glasov vernikov z vsega sveta, ki so poslali na sinodo svoja mnenja. Celo neverni mladi, ki so želeli sodelovati 
s svojimi razmišljanji, so predlagali teme, ki so mi porodile nova vprašanja. (1-4)
yy V mesecu februarju je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

6. nedelja med letom
1. za + Francko Benedičič, dar Pleševih z Letenc
2. za ++ starše, brate in sestre Trobec
za zdravje

16. februar

Ponedeljek
1800

Sedem ustanoviteljev reda servitov; Silvin, škof
1. za zdravje
2. za + Doro Štefe

17. februar

Torek
1800

Frančišek Regis Clet, mučenec; Janez iz Fiesole, redovnik
za + Zdravka Sirca

18.  februar

Sreda
1800

Konrad iz Piacenze, spokornik
za + Marijo in Antona Zevnika

19.  februar

Četrtek Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka; Leon, škof
ni svete maše

20.  februar

Petek Peter Damiani, škof in c. uč.; Irena Rimska (Mira), devica
ni svete maše

21.  februar

Sobota
1900

Sedež apostola Petra; Marjeta Kortonska, spokornica
za župljane

22. februar

Nedelja
730 Tenetiše

830

7. nedelja med letom
1. za + Marijo Markovič (obl.)
2. za + Ivano Kern, 30. dan po pogrebu
za ++ starša Antona in Manco ter Janeza Dobrina

23. februar

čiščenje in krašenje Trstenik – Studen Albina
Tenetiše – 

22. februar


