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DUH RESNICE BO PRIČEVAL O MENI IN TUDI VI PRIČUJETE

»Kako živiš?« je spontano vprašanje, ki ga postavimo, ko srečamo
znanca, ki ga nismo dolgo časa videli. Ne zanima nas, kako se trenutno
počuti, ampak bolj to, kako je zastavil svoje življenje, ali si je morda
naredil drugačen plan, kot ga je imel, skratka, radi bi zvedeli, v čem vidi
smisel svojega življenja. Življenje, ki ga živimo ni le naša osebna, privatna
zadeva, ampak je javno, vsem na očeh in zato pušča za seboj pozitivne in tudi negativne
posledice. Zato je vprašanje, ki ga zastavimo bolj kompleksno: »Kako se obnašaš, kako
pričuješ, kaj je najvišja vrednota, ki osmišlja tvoje življenje?«
Ko se je Jezus poslavljal od učencev jim je dejal: »Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom
poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni!« V tem stavku
se skriva ves smisel življenja, ki se ne izčrpa z zagledanostjo v ta naš materialni svet,
ampak je nekje vmes med zemljo in nebesi, med telesnim in duhovnim. V ta svet pa ne
moremo stopiti le s svojim prizadevanjem, ampak nas vanj usmerja Duh resnice, ki nas
vodi in nam razkriva vso Resnico.
Prva poteza je na strani Boga: Duh Tolažnik prihaja k nam, da bi nam razodeval Božjo
ljubezen in nas pripravljal na naša osebna pričevanja. Najprej moramo biti razsvetljeni
o sebi, o poslanstvu in nato smo poslani. Nismo le prinašalci veselega oznanila, ampak
tisti, ki s svojim življenjem kažemo, da je to, kar govorimo, čista resnica, ki je najprej nas
prepričala.
»Vi pričujete, ker ste od začetka z menoj!« je Jezus rekel učencem. Ta stavek je neke
vrste spraševanje vesti. S krstom smo vstopili v Cerkev in postali del Božjega kraljestva,
z drugimi zakramenti smo dobili potrditev in moč na poti, po kateri hodimo. Za druge
smo sedaj zgled, ali pa kamen spotike, ker ne pričujemo le s tem, kar govorimo, ampak
z vsem, kar smo in kar imamo. Naša dejanja razkrivajo našo osebnost, gradijo zaupanje,
ali pa razdor.
Kaj lahko naredimo, da ne bomo za druge kamen spotike? Duh Tolažnik, ki ga je
Jezus obljubil, je vedno na razpolago. On čaka, da se zatečemo k njemu v svojih molitvah
in prošnjah. Zato večkrat molimo: »Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v
njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje
zemlje!«
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
BINKOŠTNA NEDELJA
20. maj
yy Danes je binkoštna nedelja. Godujeta: Bernardin Sienski, duhovnik in Hilarij, škof.
yy Za nami je slovesnost prvega svetega obhajila, ki ga je prejelo 11 veroukarjev. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki
ste vsak na svoj način pomagali pri pripravi slovesnosti. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno in smo imeli lepo
slovesnost, ki je letošnji prvoobhajanci ne bodo pozabili. Ampak to je šele začetek: sedaj jih je treba spodbujati,
da bodo radi prihajali k maši in k obhajilu ter da bodo z veseljem sodelovali kot ministranti ali kot pevci v
otroškem zborčku.
yy To nedeljo smo imeli v gosteh moški oktet Zven iz Črnuč, ki je pel pri maši in potem imel krajši koncert
Marijinih pesmi. Iskreno se zahvaljujem Barbari Lombar, ki je bila pobudnik in organizator tega gostovanja.
yy Zadnjo nedeljo v mesecu maju zaključujemo z veroukom. Ta teden bo zadnja ura verouka za posamezne razrede in zaključna spoved. Kdor še ni prinesel spričevala naj ga prinese k zadnji uri. V nedeljo, 27. maja bo po
maši razdelitev spričeval.
yy Dekanija Tržič ima vsako leto pešromanje na Brezje. To bo v soboto, 2. junija. Tega romanja se udeležuje tudi
naša župnija. Začetek bo ob 4.45 z blagoslovom v cerkvi. Nekateri se boste morda raje udeležili krajše variante,
ob 7.00 izpred cerkve v Kovorju. Vabljene tudi mlajše družine z osnovnošolskimi otroki. To je lepa priložnost,
da se pri Mariji Pomagaj zahvalimo za šolsko in veroučno leto, ki ga zaključujemo.
yy Naše drugo letošnje romanje se hitro približuje. Do konca tedna bo treba poravnati še zadnji obrok plačila. Avtobusni prevoznik bo Petrič, ki smo ga že vajeni, zato bomo imeli na avtobusu na običajen način organizirane
malice in pijačo. Podrobnejše informacije o romanju bodo v oznanilih naslednjega tedna.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Danes spet več govorimo o razširjeni družini, ki bi morala dajati zavetje mladim neporočenim materam in otrokom brez staršev kakor tudi materam samohranilkam, ki morajo
same vzgajati svoje otroke; prizadetim, ki potrebujejo veliko naklonjenosti in bližine; mladostnikom, ki se
spopadajo z zasvojenostjo; neporočenim, ločenim in ovdovelim ljudem, ki trpijo zaradi osamljenosti; starim
in bolnim, ki niso deležni podpore svojih otrok. Končno ne smemo pozabiti, da pripadajo k tej veliki družini
tudi tast in tašča ter vsi sorodniki sozakonca. Pri tem moramo biti posebno pozorni na to, da jih ne bi imeli za
tekmece in nevarne vsiljivce. Zakonska zveza zahteva, da spoštujemo njihova izročila in običaje, se potrudimo,
da bi razumeli njihov jezik, se vzdržimo kritiziranja, zanje skrbimo in jih na neki način sprejemamo v svoje
srce, čeprav moramo tudi ohraniti primerno neodvisnost in zaupnost para. (197-198)
yy V juniju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
BINKOŠTI
20. maj
Nedelja
za + Janeza (obl.) in vse ++ Tomčeve
730 Tenetiše
930
za župljane
Marija, Mati Cerkve; Timotej, mučenec; Teobald, škof
21. maj
Ponedeljek
1. za + Jakoba Waschel
1900
2. urna maša za Babni vrt
Marjeta Kasijska, redovnica; Emil (Milan), mučenec
22. maj
Torek
za + Andreja Perčiča (obl.)
1900
Socerb Tržaški, mučenec; Evtihij, opat
23. maj
Sreda
za + Janeza Perčiča
1900
Marija Pomočnica kristjanov; Vincenc Lerinski, redovnik
24. maj
Četrtek
za + Jasno Kadivec (obl.)
1900
Beda Častitljivi, cerkveni učitelj; Urban I., papež
25. maj
Petek
za ++ starša Franca in Alojzijo Leben
1900
Filip Neri, duhovnik; Lambert, škof
26. maj
Sobota
za + Janeza Košnika, dar Pokornovih
2000
Nedelja Svete Trojice
27. maj
Nedelja
za + Marico (obl.), Petra in Angelo Markovič ter vse Brzinove
730 Tenetiše
830
v zahvalo za srečo v gozdu, na polju in doma
čiščenje in krašenje Trstenik – Lombar Drago
26. maj
Tenetiše – Požonec Ivanka

