
VSELEJ BODITE VSAKOMUR PRIPRAVLJENI ODGOVORITI  
ČE VAS VPRAŠA ZA RAZLOG UPANJA

Življenje je pogostokrat zelo naporno, stresno, utrujajoče. Nikoli nismo 
dovolj pripravljeni na različne vsakodnevne izzive in zato je obisk različnih 
svetovalnic za mnoge vsakodnevna nuja. Kaj se nam dogaja: je sodobnik 
izgubil glavo, je pregorel? Vse to in še marsikaj drugega. Mnogi tudi po več mesečnih 
obiskih terapevta niso nič boljši. To ne pomeni, da terapevt ni sposoben uvideti, kaj je s 
pacientom narobe, ampak mu ne moremo pomagati, če tudi sam nima tega, kar pacient 
potrebuje. Ne moreš biti dober terapevt, če sam nisi usklajena oseba, ko so telo, duh in 
duša v ravnovesju. Zato so mnoge terapije neučinkovite in samo zapravljanje denarja.

Ko se je apostol Peter soočal s problemi prvih krščanskih skupnosti, je naletel na 
podobne težave: „Kako naj kristjan celostno živi svojo vero, da bo prepričljiv za tiste, ki se 
z njim srečujejo.“ V svoje prvem pismu je zapisal: „Vselej bodite vsakomur pripravljeni 
odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas!“ Kako lep in prepričljiv stavek. 
Drugemu ne moreš nuditi nekaj, kar sam nimaš! V tebi mora biti razlog upanja, ki te 
usmerja h končnemu cilju in ti daje moč v težkih trenutkih.

Kako si pridobiti takšno upanje, ki ga stresni dnevi ne morejo omajati? Vse je 
povezano z osebo, ki je razlog naše vere in upanja. Brez Jezusa Kristusa je naša vera 
na majavih tleh. Naš odrešenik pa ni neka navidezna resničnost, ampak je Bog, ki je 
za vedno ostal med nami, pa čeprav ga ne zaznavamo s telesnimi očmi. S to osebo je 
treba vstopiti v dialog, ki ne sme biti enosmeren. Ni dovolj, da zmolim molitev, izrazim 
nekaj prošenj, se morda zjokam, potem pa odidem. Takšno početje je enostransko in ne 
prinaša dobrih rezultatov. Pred Bogom je treba tudi utihniti in vztrajati v pričakovanju 
odgovora. Ko si odložil svoje breme, se moraš počutiti olajšanega in začutiti mir, ki ti 
odpira nova obzorja. To je razlog krščanskega upanja.

Je Jezus pravi terapevt, ki ga potrebujemo? To in še veliko več. On je vendar Bog, 
ki zmore vse. Njegovo pravo ime je usmiljenje. Sprejema nas takšne kot smo, nam 
odvzame krivdo, podeli nam notranji mir in potem smo usposobljeni za drugačno 
prihodnost. Ko se to zgodi, prejmemo poslanstvo, o katerem nam je govoril apostol 
Peter: „Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, 
ki je v vas.“

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 6. velikonočna nedelja 21. maj
yy Danes je 6. velikonočna nedelja – nedelja turizma. Godujeta Krištof Magellanes, mučenec in Timotej, di-
akon in mučenec. 
yy Mesec maj prihaja v zaključno fazo. Za nami so lepa praznovanja letošnjega prvega obhajila in birme. Tudi 
osnovnošolski verouk zaključujemo ta mesec, da bodo otroci lahko bolj v miru preživeli konec šolskega leta. 
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste po svojih močeh pomagali pri pripravi majskih slovesno-
sti. Še prav posebej hvala zborom, pritrkovalcem, ministrantom ter vsem drugim sodelavcem, ki jih je gospod 
škof zelo pohvalil. Otroci bodo dobili spričevala zadnjo nedeljo v maju.
yy Za vsako župnijo je dobro, da jo občasno obišče kakšen misijonar, ki s svojim življenjem pričuje, da je Jezus 
še vedno živ med nami. Tokrat k nam prihaja gospod Don Turbitt iz Amerike. Nekoč je bil poklicni gasilec, 
danes pa je zvesti Gospodov oznanjevalec. Vedno govori iz svojega življenja, v sebi nosi polno navdušenja, 
preprostosti, predvsem pa gorečo vero v Jezusa Kristusa. Sam pravi, da je pri svojih molitvah doživel že vse ču-
deže, ki so opisani v Svetem pismu. Kdorkoli mu je kdaj prisluhnil, ni ostal hladen in praznih rok. Za področje 
Gorenjske bo srečanje z njim na Trsteniku. To bo v petek, 26. maja ob 17.30. Tema njegovega predavanja bo: 
Prizadevajte si za uresničitev svojih sanj. Tema je aktualna, zato vas lepo vabim na to srečanje.
yy V Ljubljani, na Rakovniku bo v soboto, 27. maja ob 9.00 molitev za duhovne poklice, zvečer ob 20.00 bo sveta 
maša pred lurško votlino in procesija z lučkami, v nedeljo ob 15.00 pa romarska slovesnost, ki jo bo vodil upo-
kojeni mariborski škof dr. Marjan Turnšek. 
yy Sporočilo za tiste, ki ste se odločili za romanje v Italijo in Črno goro, ali pa v Fatimo: pobiramo drugi obrok 
plačila za romanje.
yy Apostolska spodbuda Radost življenja: Apostol Pavel v svoji himni ljubezni izpostavi tudi upanje. Drugega ni 
treba nadzorovati in natančno slediti njegovim korakom, da bi preprečili, da se nam izmuzne iz našega objema. 
Ljubezen zaupa, pušča svobodo, se odpoveduje temu, da bi vse nadzorovala, posedovala, obvladala. Ta svoboda 
dopušča, da se odnos bogati in se ne spremeni v zaprto skupnost brez obzorij. (115)
yy V juniju maju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

6. velikonočna nedelja
za ++ starše Petra in Olgo ter Milana Hribar
za + Mirka Lombarja, dar Vogarjevih

21. maj

Ponedeljek
1900

Emil (Milan), mučenec; Julija (Julka), mučenka
za + Andreja Perčiča (obl.)

22. maj

Torek
1900

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

23.  maj

Sreda
1900

Marija Pomočnica kristjanov; Vincenc Lerinski, redovnik
za + Vogarjevega Joža

24. maj

Četrtek
1730 Tenetiše
1900

Gospodov vnebohod; Beda Častitljivi, c. uč.; Urban I., pap.
Urna maša za Tenetiše
za + Zdravka Sirca

25.  maj

Petek
1900

Filip Neri, duhovnik; Lambert, škof
Urna maša za Spodnji Trstenik

26.  maj

Sobota
2000

Alojzij Grozde, mučenec; Avguštin Canterburyjski, škof
za + Viktorja in Lojzko Perčič

27.  maj

Nedelja
730 Tenetiše
830

7. velikonočna nedelja
za + Marico Markovič (obl.), starša Petra in Angelo ter vse Brzinove
za župljane

28.  maj

čiščenje in krašenje Trstenik – Lombar Jelka
Tenetiše – Arnolj Zala

27.  maj


