
MI PRIČUJEMO, DA JE OČE POSLAL SINA ZA ODREŠENIKA SVETA
Dvojno življenje je vedno bolj vsakodnevna resničnost, s katero 

se moramo sprijazniti. Eno podobo imaš za ljudi, s katerimi se vsak 
dan srečuješ, čisto nekaj drugega pa si v svojem privatnem življenju. 
To dvojnost skuša mož večkrat skriti pred ženo, žena pred možem, 
otroci pred svojimi starši in starši pred otroki. Kot da živimo na dveh 
različnih tirih, ki se razhajajo in zato ne pridemo na cilj, ki smo si ga 
postavili. Zato se ne smemo čuditi, da imamo v umobolnicah veliko 
mladih ljudi, ki so razklane osebnosti in jih skušajo z zdravili ponovno 
sestaviti. Kje so vzroki takšnega nezdravega življenja?

Menim, da je eden glavnih vzrokov, da pozabljamo, kakšen naj bi bil človek, ki je zdrav na 
telesu in na duši. Zato se nam dogaja, da enemu vidiku svojega življenja dopustimo, da je v 
prednosti, drugi pa je v podrejenem položaju in se bo slej ko prej začel pritoževati. V tej zmedi 
skušamo najti nek kompromis, ko včasih popuščamo enemu, drugič bolj drugemu vidiku. To 
nas razdvaja, da več ne vemo, kdo smo in kaj bi radi postali. Šele poenotena oseba je skladna 
sama v sebi, ni ji treba imeti dveh obrazov in zato pričuje z vsem, kar je.

Apostol Janez nas v svojem prvem pismu skuša prepričati: »Mi smo ga gledali in pričujemo, 
da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog v 
njem in on v Bogu.« Kakšen lahko hitro ugovarja: »Apostol Janez lahko tako govori, ker je živel 
z Jezusom. Kaj pa mi, ki Jezusa nismo videli? Kako lahko pričujemo zanj?« Resen odgovor, a 
vendar premalo utemeljen. Če bi se določen nauk z vidci zaključil, potem bi si vsakdo krojil 
vero po svojem okusu, kar ne bi bila prava vera, ampak bolj neka namišljena podoba o bogu, 
ki ne more pomagati. Prava vera je namreč povezana z resnico, ki se ne sme in se tudi ne more 
spreminjati, sicer ne bi bila resnica. Resnica o Bogu in človeku je samo ena in si je ne smemo 
prilagajati. Janezovo trditev so mnogi misijonarji prilagodili in fizično gledanje prenesli na 
duhovno raven. Zato se stavek glasi: »Mi verujemo in pričujemo, da je Oče poslal sina za 
odrešenika sveta.« Gre za duhovno izkušnjo in prepričanje, ki je tako močno, da so mnogi bili 
pripravljeni za to svoje prepričanje iti v smrt. Njihovo pričevanje je bilo povezano z izkušnjo, ki 
je spremenila njihov način življenja, da so zavrgli malike in božanstva, ki ne morejo pomagati 
ter se oklenili živega Boga, ki je vedno z nami in mu ni vseeno, kako živimo. On nas podpira 
v našem pričevanju, da smo lahko dovolj močni v svojem prepričanju in nas različne stiske in 
trpljenje ne morejo uničiti. župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 7. velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja 17. maj 
 y 7. velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja. Godujeta Jošt, puščavnik in Paskal Baj-

lon, redovnik
 y Iskreno se zahvaljujem vsem zborom, zborovodkinjam, staršem in drugim sodelavcem, ki ste po-

magali pripraviti dve osrednji slovesnosti, zakrament svete birme in praznik prvega obhajila. To so 
prelomni dogodki v našem krščanskem življenju, zato je prav, da se vsi čim bolj potrudimo, da bi ti 
dogodki pustili prave sledi v našem duhovnem življenju. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki za življenje 
naše župnije žrtvujete veliko svojega prostega časa.

 y Otroci lepo obiskujejo šmarnice. Prav je, da jih starši še naprej spodbujate k rednemu obisku in jim 
doma pomagate, da vsak dan naredijo nalogo, ki je predvidena. Letos je res lepa priložnost, da otroci 
bolje spoznajo svetnika mladih, Janeza Boska, ki je s svojimi nasveti zelo sodoben in nam lahko zelo 
pomaga pri vzgoji.

 y Danes je v festivalni dvorani na Bledu muzikel Za vas živim, o življenju svetnika mladih Janeza Boska. 
Organiziran je avtobus. Vstop v Festivalno dvorano je prost - zaželeni so prostovoljni prispevki – pre-
voz 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.

 y Ta teden smo z Nadškofijskega urada dobili potrditev novih članov ŽPS-ja. Zadnje srečanje dosedan-
jega in prvo srečanje novega ŽPS-ja bo zadnji teden v maju, v nedeljo, 31. maja ob 15.00. Člani obeh 
ŽPS-jev si rezervirajte to popoldne za skupni klepet in načrtovanje.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Priporočam vam, da vsak večer, preden greste k počitku, trikrat 
zmolite naslednjo molitev: »Ljuba Mati večnega življenja, reši mojo dušo pogubljenja.«

 y 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

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

17. maj

Ponedeljek
1900

Janez I., papež in mučenec; Feliks Splitski, mučenec
urna maša za Povlje

18. maj

Torek
1900

Ivo Bretonski, duhovnik; Peter Celestin, papež
urna maša za Babni vrt

19. maj

Sreda
1900

Bernardin Sienski, duhovnik; Hilarij, škof
za + Poldeta in Anico Prezelj

20. maj

Četrtek
1900

Krištof Magellanes, mučenec; Timotej, diakon in mučenec
maša s priprošnjo k svetemu Jožefu

21. maj

Petek
1900

Marjeta (Rita) Kasijska, redovnica; Emil (Milan), mučenec
za + Andreja Perčiča (obl.)

22. maj

Sobota
1800 Tenetiše
2000

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

23. maj

Nedelja
800 Tenetiše
930

Binkošti
za župljane
za + mamo Angelo Rogelj

24. maj

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Ušlakar Mici
Tenetiše – Markovič Francka

23. maj


