
ZMAGA, KI PREMAGA SVET, JE NAŠA VERA
S čim bom obvladal svet, ki je poln nasprotij in neprijazen do vseh brez 

izjeme. Zanimivo, da se ne čuti ogroženega le revež, ki se komaj prebija iz 
meseca v mesec, ampak veliko bolj tisti, ki se mu zaradi inflacije in recesije 
njegovi nepredstavljivi zneski na bankah iz dneva v dan tako zmanjšujejo, da 
še spati ne more. Ob živčni vojni pa večina pozablja, da ob smrti ne bodo nič 
odnesli s seboj. Kako odpraviti to in številne druge oblike tesnobe iz našega 
življenja, da bomo lahko svobodneje dihali?

Apostol Janez nam v svojem pismu daje konkreten nasvet: »Vse, kar je 
rojeno iz Boga, premaga sveta. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.« V teh dveh stavkih sta 
izražena pogoj in posledica določenih naših ravnanj in načina življenja. Najprej je rojstvo iz Boga. 
Ta trditev je polna optimizma, kajti, kjer je na začetku čista dobrota, je prihodnost zagotovljena. Le 
zagrabiti je treba dano priložnost. Bog je vse v vsem, on je vse ustvaril dobro in lepo, vse je zaradi 
človeka in tako so dani pogoji za vsakega, da je lahko srečen in zadovoljen že tukaj na zemlji. Vse, 
kar Bog naredi, pa nam je dano kot možnost, kajti človek je svoboden in njegove izbire so velikokrat 
nepredvidljive. Bog nam ne more in tudi ne sme ukazovati, kako bomo svobodni, sicer bi bila ta 
dobrina brez vrednosti. Kot človek sem odgovorno ali neodgovorno bitje, Stvarnikov sodelavec, 
ali rival, ki se vsak dan trudi, kako bo zasedel mesto, ki pripada Bogu. Te človekove pogojenosti se 
je zavedal tudi apostol Janez, zato je dodal aneks, ki je nujen, da bosta obe pogodbeni stranki, Bog 
in človek, na koncu zadovoljni: »Zmaga, ki premaga svet, je naša vera.« Ta aneks je potreben, kajti 
obe stranki nista na isti ravni, prva je vsemogočna, druga pa nepopolna in zelo ranljiva. Človekovi 
svobodni volji je treba dati uzdo, da ne podivja. To je naša vera. Če bi bili popolni ta omejitev ne bi 
bila potrebna. Zato vsako ustvarjeno bitje nujno potrebuje jasno določene meje, ki si jih ne moreš 
postaviti sam, ampak ti jih postavi večji od tebe, tisti, ki te ima neskončno rad. 

Kako je z vero sodobnika? Vera je kot eden od artiklov, ki so na polici in si izbereš tistega, ki ti 
je najbolj všeč. Glede duhovnosti je toliko različnih ponudb, da marsikdo sploh ne ve, kaj mu bo 
res pomagalo pri iskanju smisla življenja in kaj ga bo uničilo. Tako je bilo že v času apostola Janeza. 
Vendar je on dobro vedel, kaj je vera, ker je imel pravo izkušnjo, ker je občutil Božjo ljubezen in 
zato nam ne svetuje nepoznane zadeve. Kristjani verujemo v Boga, ki nas je prvi ljubil in zaradi 
nas šel v smrt. Vera vanj nas rešuje, Božja ljubezen nas vodi, da smo sposobni ljubiti drug drugega 
in si odpuščati. Zato sprejemamo Janezovo izkušnjo: »Zmaga, ki premaga svet, je naša vera.«
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Nedelja 2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA 12. april 
•	 Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja. Nedeljo Božjega usmiljenja je uvedel pokojni papež sveti 

Janez Pavel II., ki je bil globoko prepričan, da se Božja ljubezen najlepše razodeva prav v usmiljenju 
in odpuščanju. Kristjani, ki so bili na velikonočno vigilijo krščeni, so na to nedeljo odložili bela 
oblačila in se odpravili v svet dela in vsakdanjega življenja kot novi pričevalci za Kristusa. Ta dan 
godujeta Zenon Veronski, škof in Julij I., papež.

•	 Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste se potrudili in pripravili vse potrebno za lepo izvedbo veli-
konočnega tridnevja in praznovanja velike noči. S skupnimi močmi smo si pripravili lep praznik 
Jezusovega vstajenja. Iskrena hvala tudi za ofer in darove, ki ste jih ta teden prinesli v župnišče za 
nove orgle in obnovitvena dela. Naj dobri Bog bogato poplača vašo velikodušnost.

•	 Z birmanci smo ta vikend preživeli v Adergasu. Zahvaljujem se našim animatorjem Barbari, Neži, 
Ani in Maticu za pomoč pri vodenju duhovnih vaj z birmanci. Birma se hitro približuje, marsikaj 
še moramo z birmanci postoriti glede duhovne priprave in lepe izvedbe obreda birme. Zato vam jih 
priporočam v molitev.

•	 Ta teden je verouk spet po rednem urniku.
•	 200-letnica rojstva Janeza Boska: Bodite do Boga kot ptič, ki vedno čuti, kako se trese veja, pa 

vseeno poje naprej, saj ve, da ima krila.
•	 V mesecu aprilu je še nekaj prostih dni za mašne namene.
Nedelja
800 Tenetiše
930

2. velikonočna, bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja
za + Frančiško Zakrajšek
za + Jasno Kadivec

12. april 

Ponedeljek
1900

Martin I., papež in mučenec; Ida, redovnica
za + Francija Valjavca (obl.)

13. april

Torek
1900

Lidvina, devica; Lambert, škof
v čast Mariji za zdravje

14. april

Sreda
1900

Helena (Jelica) Alzaška, kneginja; Krescenc, mučenec
za + Jožeta Studena

15. april

Četrtek
1900

Bernardka Lurška, dev.; Benedikt Jožef Labre, spokornik
za + krstno botro Manco Dobrin, dar Polone 

16. april

Petek
1900

Simon Barsabejski, škof in mučenec; Robert, opat
za + Blaža in Marico Urbanc

17. april

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Evzebij, škof; Sabina Petrilli, redovna ustanoviteljica
za župljane
za + Nežko Gros

18. april

Nedelja
800 Tenetiše
930

3. velikonočna nedelja
za + Jano in Braneta Sitarja (obl.)
za + Manco Perčič in vse ++ Cudermanove

19. april

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Pokorn Mici
Tenetiše – 

18. april


