
SVETI OČE, OHRANI JIH V SVOJEM IMENU, DA BODO ENO KAKOR MIDVA
Ko se oče ali mati poslavljata s tega sveta, navadno pustita za svoje 

potomce zadnja navodila in nasvete za zadovoljno življenje. Te zadnje 
smernice so neke vrste recept, kako bodo starši ostali nesmrtni v življenju 
svojih otrok. Gre za zadnjo voljo, kaj naj otroci naredijo po njihovi smrti, da 
bodo še naprej ostali povezani med seboj in se bo rod razvijal v pravi smeri 
naprej. Tudi Jezus je pred svojim odhodom v nebo razmišljal o testamentu, 
ki ga bo zapustil svojim učencem, da bodo sposobni njegovo veselo oznanilo razširiti do 
skrajnih meja vsega sveta. Bil je pred pomembno odločitvijo, zato si je vzel čas za pogovor s 
svojim Očetom. Gre za daljšo molitev s katero se zahvaljuje svojemu Očetu za vso spremljanje 
v njegovem javnem delovanju.  

Kaj Jezusa skrbi glede svojih najožjih sodelavcev? Zaveda se, da so njegovi učenci iz mesa 
in krvi, da so nepopolni in bo zelo hitro prihajalo do razdorov in prepirov glede oznanjevanja. 
Je pač tako, da na isto zadevo vsakdo gleda iz svojega zornega kota in zato hitro pride do 
prerekanja, kdo ima prav in kdo je v zmoti, kateri koncept bo obvezen za vse in kaj bo treba 
zavreči. Zato Jezus prosi svojega Očeta: »Ohrani jih v svojem imenu, da bodo eno kakor 
midva!«

Ali je edinost v tem, da vsi enako mislimo? Mar ne smemo o nobeni stvari podvomiti? 
Jezus nima namena narediti nas za robote, ki ponavljajo to, za kar so programirani. Jezus prosi 
Očeta, da bi se zgledovali po skupnosti Svete Trojice, kjer medsebojne odnose vodi ljubezen. 
Treba je imeti pravega duha, ko čutimo, da smo drug za drugega dar in zato ni važno kdo kaj 
reče, ampak bolj, kako to reče in s kakšnim namenom. Vsi smo samo ljudje, zato je normalno, 
da se pogostokrat zmotimo, toda, če je v našem interesu skupno dobro, bomo svojo zmoto 
pripravljeni korigirati in tako ustvarjati ozračje medsebojnega sprejemanja in zaupanja.

Kdaj bodo apostoli edini med seboj? Ko bodo imeli Jezusovega duha. Za edinost v nauku 
ni dovolj dobra volja in potrpežljivo prenašanje drug drugega, ampak predvsem stalno 
vodstvo in razsvetljenje od tistega, ki nas je izbral za svojega glasnika. Zato je edinost možna 
le takrat, ko smo odprti za Boga, ko vsak dan iščemo njegovo voljo in se trudimo biti pravo 
orodje v božjih rokah. Čeprav smo vsi zazrti v isti cilj, vsakdo vidi neko svojo pot, kako bo ta 
cilj dosegel. Zato so različne karizme in sposobnosti bogastvo, ne pa razlog za medsebojno 
ločevanje in obsojanje.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 7. velikonočna - nedelja sredstev družbenega obveščanja 24. maj
yy Danes je 7. velikonočna, nedelja sredstev družbenega obveščanja. Praznik Marije, Pomočnice kristjanov, 
goduje Ludvik Zefirin Moreau, škof.

yy 7. velikonočna nedelja letos sovpada s praznikom Marije Pomagaj. Dva dogodka sta dala pobudo, da ima 
Marija naziv »Pomočnica kristjanov«. V času papeža Pija V. so Turki ogrožali dežele Sredozemskega morja. 
Krščanska vojska je imela 222 ladij in 40 tisoč vojakov. Vsi so se kleče izročili Marijinemu varstvu in v hudi 
bitki osvobodili 15 tisoč krščanskih sužnjev. Praznik je tudi spomin na vrnitev papeža Pija VII. iz Napoleonove 
ujetništva 24. maja 1814. V Sloveniji je praznik povezan z romarskim svetiščem na Brezjah, kjer je Layerjeva 
slika Marije z detetom. Naredil jo je po zaobljubi, ker je bil na Marijino priprošnjo rešen iz ječe.

yy S starši prvoobhajancev smo se zmenili, da bo prvo obhajilo 21. junija. Zato bodo prvoobhajanci od četrtka 
naprej spet imeli verouk. Starši boste z otroki doma predelali veroučno snov, ki je še ostala, ker bomo pri vero-
uku imeli le temeljito pripravo na prejem dveh zakramentov, svete pokore in svete evharistije.

yy Ta teden so urne maše za Žablje, Čadovlje in Pangršico. Vaščani ste lepo povabljeni k tem svetim mašam, da se z 
litanijami priporočimo Mariji in različnim svetnikom, našim posrednikom pri Bogu, hkrati pa se Bogu zahvalimo 
za številne milosti, ki jih vsak dan prejemamo. Lepo bi bilo, če bi tisti dan bil iz vsake hiše vsaj en član pri maši.

yy Naslednjo nedeljo so binkošti, spomin na prvi prihod Svetega Duha. Za nas je spomin na našo birmo in pri-
ložnost, da pomislimo, kako živimo kot zreli, odgovorni kristjani.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Papež Frančišek se zaveda, kako nam vedno znova priteguje 
pozornost mlada Marija in moč tistega njenega »zgodi se«, ki ga je izrekla angelu. To ni bilo pasivno ali usodno 
vdano sprejemanje. Bilo je tudi malo drugače kakor »da«, ki sporoča: prav, bomo poskusili, da vidimo, kaj bo 
iz tega. Marija ni poznala tega izraza: bomo videli, kaj bo iz tega. Bila je odločna, vedela je, za kaj gre, in rekla 
je »da« brez omahovanja. Bil je »da« nekoga, ki se želi zavezati in ki želi tvegati, osebe, ki želi zastaviti vse in ki 
nima nobene gotovosti razen prepričanja, da ve, da je nosilka obljube. (44)

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

Ponedeljek
1900

Beda častitljivi, c. uč.; Urban I. in Gregor VII., papeža
1. po namenu iz Švice – v domu
2. urna maša za Žablje

25. maj

Torek
1900

Filip Neri, duhovnik; Lambert, škof
urna maša za Čadovlje

26. maj

Sreda
1900

Alojzij Grozde, mučenec; Julij, mučenec
1. za + Franca Štefeta, 7. dan po pogrebu
2. urna maša za Pangršico

27. maj

Četrtek German Pariški, škof; Margareta Pole, mučenka 28. maj

Petek Maksim Emonski, škof; Uršula Ledochowska, red. ustan. 29. maj

Sobota
2000

Kancijan in oglejski mučenci; Ivana Orleanska, devica
1. za + Angelo Markun (obl.)
2. po namenu iz Švice – v domu

30. maj

Nedelja
730 Tenetiše
830

BINKOŠTI
za vse ++ Ribnikarjeve
za + Antona Robleka, dar Ločanovih

31. maj

čiščenje in krašenje Trstenik: Delavec Mateja
Tenetiše: Veternik Olga
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

30. maj


