
KDOR NE LJUBI, BOGA NI SPOZNAL, KAJTI BOG JE LJUBEZEN
Kako se odzovemo, ko se v pogovoru dotaknemo teme o veri in Bogu? 

Nekateri se zdrznejo, bolj korajžni se izpostavijo s trditvijo: »Neko višje bitje 
mora biti, sicer si vesoljnega reda ni mogoče predstavljati!« Veliko jih celo 
verjame v prikazovanja, hitro odprejo temo o Medžugorju in se pohvalijo, kako 
pogosto obiščejo ta romarski kraj, v domači cerkvi pa jih ne srečaš. V Sloveniji 
je sedaj moderno, da si proti Cerkvi, zato marsikdo odkrito prizna, da Cerkve 
prav nič ne rabi, ker lažje moli v naravi, kjer mu nihče ne postavlja pogojev, kako 
mora živeti. Mladi so pristaši eksotike, zato se navdušujejo za različne vzhodne 
duhovnosti, dlje časa ostanejo v Indiji, prakticirajo jogo in meditirajo, ker je pač to moderno, ker je 
treba vse preizkusiti. Kaj lahko zaključimo glede vere ljudi našega časa, ki menijo, da so razsvetljeni, 
pa kljub temu dvomijo v svojo uspešnost, zato raje pokličejo kakšnega šarlatana, ki napoveduje 
prihodnost, ali pa se udeležijo spiritistične seanse, da bi od svojih prednikov zvedeli, kaj naj naredijo, 
da bodo srečni? Zelo dober, osebno menim, da edini pravi odgovor, nam daje apostol Janez v svojem 
prvem pismu: »Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.« Zanimiv odgovor, ki ga večina 
ne bi pričakovala. Zakaj?

Večina si vero predstavlja kot seznam predpisov, ki se jih moraš držati, da prideš v nebesa. To delno 
drži, a je premalo. Vere ne smemo enačiti s filozofijo niti je ne smemo jemati kot moralno držo. Vsakdo 
ima namreč določeno prepričanje, kako se bo obnašal, da ne bo v konfliktu z drugimi, da druge ne bo 
oviral v njihovem življenju in prepričanju. In vendar gre tukaj le za skupek pravil skupnega življenja, 
kar nima z vero nič skupnega. Tudi ateist se mora držati pravil, sicer mu bo slaba predla.

»Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal!« je prepričan apostol Janez. Šele ko se drugi osebi ves odpreš, 
se ji prepustiš in ji zaupaš, odkriješ koliko si vreden, kako te drugi sprejema in ceni. V veri je to zelo 
pomembno, kajti v tem življenju Boga ne gledamo iz oči v oči, ampak posredno, po ljudeh, ki nas imajo 
radi, nam odpuščajo in nas sprejemajo takšne kot smo. Kako lahko imamo radi Boga, ki ga ne vidimo? 
Samo tako, da ljubimo drug drugega. Zato smo ljudje ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti. V nas 
je nekaj Božje podobe, kar moramo čutiti najprej mi sami, še bolj pa vsi tisti, s katerimi se srečujemo.

Večina sprejema prepričanje, da ljudje oddajamo od sebe energijo, ki je pozitivna ali negativna. 
Zato nas nekateri ljudje privlačijo in smo radi z njimi, drugi nas odbijajo in se jih zato izogibamo. 
Vse to je res, a v ozadju ni neka neopredeljena energija, ampak ljubezen. Privlači namreč tisti, ki ljubi, 
posluša, sprejema in nam želi dobro. 

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 6. VELIKONOČNA - NEDELJA TURIZMA 10. maj 
yy 6. velikonočna – nedelja turizma. Godujeta Job, svetopisemski mož in Damjan de Veuster, misijonar.
yy Danes je v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajilo. 6 tretješolcev je prvič prejelo Jezusa pod podobo 
kruha. Molimo za te mlade, da bodo radi prihajali v cerkev in dobro pripravljeni pristopali k obhajilu.
yy Ta teden je praznik Gospodovega vnebohoda. Maša s šmarnicami bo zvečer ob 17.00.
yy Ta teden so »ledeni možje« in prošnji dnevi. Zato so na vrsti urne maše. Da bodo vse vasi upoštevane, sem te 
maše razporedil do konca meseca maja. Ko ima posamezna vas napovedano mašo, je dobro, da se vaščani te 
maše udeležijo v čim večjem številu in skupaj prosijo za Božje varstvo pri delu in za dobro letino. Pri urnih 
mašah opravimo litanije vseh svetnikov.
yy V nedeljo bo na Bledu muzikel Za vas živim, o življenju svetnika mladih Janeza Boska. Bil sem na premieri v 
Želimljem, zato ogled predstave priporočam prvoobhajancem, birmancem, njihovim staršem in vsem župlja-
nom. Organiziran avtobus. Vstop v Festivalno dvorano je prost - zaželeni so prostovoljni prispevki – prevoz pa 
stane 3,5 € na osebo. Odhod avtobusa s postaje pred gasilnim domom bo ob 17.00. V Tenetišah bo pobiranje 
potnikov pred picerijo. Vrnemo se ob 22.00. Prijave sprejemamo do srede, ker bom potem odvečne vstopnice 
oddal naprej.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Če želite doseči kako duhovno milost, prosite Marijo s temle vzklikom: 
»Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.«
yy V mesecu maju je še nekaj prostih dni za mašne namene. Na podružnici je mogoče naročiti mašo tudi med 
tednom, ker so tudi tam vsak dan šmarnice.

Nedelja
800 Tenetiše
930

6. velikonočna – nedelja turizma
1. za + Meto Draksler – Ribnikarjevo
2. za ++ starše Janeza in Marijo Košir
za + Jasno Kadivec

10. maj

Ponedeljek
1900

Ignacij Lakonijski, redovnik; Odo Clunyjski, opat
za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov

11. maj

Torek
1900

Leopold Mandić, redovnik; Pankracij, mučenec
urna maša za Žablje

12. maj

Sreda
1900

Marija D. Mazzarelo, redovnica; Servacij, mučenec
urna maša za Zgornji Trstenik

13. maj

Četrtek
1900

Gospodov vnebohod; Bonifacij, muč.; Justina, mučenka
1. za + Marjana Tomšeta
2. urna maša za Spodnji Trstenik

14. maj

Petek
1800 Tenetiše
1900

Izidor, kmet; Zofija (Sonja), mučenka
za + Janeza Tomca (obl.) in vse ++ Tomčeve
1. za + Doro in Antona Zaplotnika
2. za ++ sestre Marijo, Francko, Ivanko in vse ++ Andrejčkove

15. maj

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Janez Nepomuk, mučenec; Andrej Bobola, mučenec
za + Marjana Jenka
za + duhovnika Ivana Zupana

16. maj

Nedelja
800 Tenetiše
930

7. velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja
za + Petra in mamo Olgo ter Milana Hribarja
za župljane

17. maj

čiščenje in krašenje Trstenik – Valjavec Kristina
Tenetiše – Markovič Anica

16. maj


