
ČE ME KDO LJUBI, SE BO DRŽAL MOJE BESEDE IN MOJ OČE GA BO LJUBIL
Moderna družba je postavila v središče človeka. Pomemben je 

posameznik, njegova trenutna čutenja in potrebe, ki jih je treba 
najhitreje zadovoljiti. Ne znamo čakati, do vsega imamo pravico, srečni 
hočemo biti tam, kjer smo in to takoj. Ljubezen do samega sebe mnogi 
zamenjujejo z zagledanostjo vase, kar pa je daleč od resnične ljubezni. 
Ko sem prvič slišal stavek: »Ljubezen ni čustvo!«, sem se zdrznil, ker 
sem imel občutek, da izgubljam trdna tla pod seboj. Ali je za otroka in za najstnika 
ljubezen kaj drugega? Otrok je zadovoljen, ko mu starši uresničijo sleherno njegovo 
prošnjo, najstnik ali najstnica sta slepo zagledana drug v drugega in ne opazita nobenih 
pomanjkljivosti. Čustva so tako močna, da nismo sposobni resnega treznega razmisleka. 
Z leti sem potem počasi spoznal, da ljubezen ni čustvo, ampak način življenja, kjer se 
veselje prepleta z žalostjo, trenutki sreče s potrtostjo, sposobnosti z omejenostjo.

»Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede!« je Jezus rekel svojim učencem. Ljubezen 
in domišljija ne gresta skupaj, kajti za ljubezen moraš imeti nekaj konkretnega, pa čeprav 
osebo ali stvar, ki ti je prirasla k srcu še ne poznaš dovolj dobro. Evangelij, na katerega se 
Jezus sklicuje, ni samo lep nauk, ampak način življenje. Kar je Jezus učil, je tudi živel. Pri 
njem so bile besede in dejanja na isti valovni dolžini oziroma so se med seboj prepletala. 
Zato je tako kritiziral farizeje in pismouke, ki so bili glede nauka sicer brezgrajni, vendar 
so bila njihova dejanja v popolnem nasprotju s tem, kar so govorili.

Zaljubljenost še ni ljubezen, kajti takrat v drugem iščemo to, kar sami nimamo in 
zato je drugi idealizirana podoba mene. Ko pa nastopi ljubezen, se zadeve obrnejo na 
glavo: takrat nisem več v ospredju jaz in v središču ni niti idealna podoba partnerja. 
Ljubezen se sooča s stvarnostjo in ne z neko izmišljeno zadevo. Drugega sprejmem 
takšnega kot je, z vsemi njegovimi prednostmi in pomanjkljivostmi. Zato sta ljubezen 
in trpljenje pogostokrat sopotnika. Kdor ljubi, trpi in prav trpljenje naredi ljubezen 
močno, nepremagljivo, večno.

Jezusa ne moremo ljubiti le takrat, ko smo vzhičeni zaradi vsesplošne uspešnosti, 
ko nam nič ne manjka in skačemo od zadovoljstva, ko njegove besede potrjujejo naše 
življenje. Prava ljubezen se pokaže predvsem takrat, ko smo na tleh, ko je Jezus do nas 
kritičen, ko s prstom kaže na naše grehe in nam govori: »Spreobrni se in veruj evangeliju!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 6. velikonočna nedelja – nedelja turizma 17. maj
yy Danes je 6. velikonočna, nedelja turizma. Godujeta Jošt, puščavnik in Paskal Bajlon, redovnik.
yy Razmere povezane s korona virusom Covid 19 se počasi umirjajo, kar je zasluga vseh nas, ki smo upoštevali 
navodila vlade. Naše cerkve so od 4. maja naprej ponovno odprte za bogoslužje, vendar se moramo še vedno 
držati preventivnih ukrepov, ki jih priporoča naša vlada in Slovenska škofovska konferenca.

yy Čeprav dva meseca ni bilo maš v župnijski cerkvi in z njimi povezanih nabirk, so redni stroški za vzdrževanje 
cerkvenih objektov kljub temu bili. Zato je ofer te nedelje namenjen za vzdrževanje cerkvenih objektov in 
redno poslovanje naše župnije.

yy Mesec maj je Marijin mesec, povezan s šmarnično pobožnostjo. Letos ni šmarnic po naših cerkvah. Otroci so 
lahko pri šmarnicah preko internetne in facebook strani Župnija Trstenik. V cerkvi so še vedno na razpolago 
plakati in kompleti listkov, da lahko otroci doma sestavijo plakat Marije z dojenčkom Jezusom.

yy Od 18. maja naprej so prošnji dnevi. Naši predniki so se zavedali, da je dobra letina v veliki meri odvisna od 
Božjega blagoslova in kako smo za vse, kar prejemamo, Bogu hvaležni. Zato tisti dan, ko ima posamezna vas 
urno mašo, verniki tiste vasi pridejo k tej zahvalni maši v čim večjem številu.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  Preveč boječa in strukturirana Cerkev je lahko vedno kritična 
do vseh pogovorov o zaščiti pravic žensk. Zgodovina nam govori o veliko primerih pretirane avtoritarnosti s 
strani moških in različnih oblik mačističnega zasužnjevanja, zlorabljanja in nasilja. Zato je v tej smeri sinoda 
želela obnoviti zavezo Cerkve proti kakršni koli obliki zapostavljanja in spolnega nasilja. To je odziv cerkve, 
ki ostaja mlada in dopušča, da jo sprašujejo ter da jo spodbuja občutljivost mladih. V srcu Cerkve žari Marija. 
Ona je velik zgled in vzornica za mlado Cerkev, ki želi slediti Kristusu s svežino in učljivostjo. Ko je bila zelo 
mlada, je prejela angelovo oznanilo in se ni odrekla postavljanju vprašanj. Vendar je z odprtim srcem odgovo-
rila: »Glej, Gospodova služabnica sem.« (42-43)

yy V mesecu juniju je še precej prostih mest za mašne namene.
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

Ponedeljek
1900

Feliks Splitski, mučenec; Blandina Merten, redovnica
1. za + Doro (obl.), Antona in Marjana Zaplotnika
2. urna maša za Sp. Trstenik

18. maj

Torek
1900

Ivo Bretonski, duhovnik; Peter Celestin, papež
1. za + Antonijo in Jožeta Perčiča
2. urna maša za Zg. Trstenik

19. maj

Sreda
1900

Bernardin Sienski, duhovnik; Hilarij, škof
1. za + Andreja Perčiča
2. urna maša za Povle

20. maj

Četrtek Gospodov vnebohod; Timotej, diakon in mučenec 21. maj

Petek Marjeta (Rita) Kasijska, red.; Emil (Milan), mučenec 22. maj

Sobota
2000

Socerb Tržaški, mučenec; Evtihij, opat
1. za + Janeza Perčiča
2. urna maša za Babni vrt

23. maj

Nedelja
730 Tenetiše

830

7. velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja
1. za + Marico (obl.), starše Markovič in vse Brzinove
2. v priprošnjo nedolžnim otrokom
za + Andreja Perčiča (obl.)

24. maj

čiščenje in krašenje Trstenik: Kern Jožica
Tenetiše: Jalen Veronika
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

23. maj


