
NA LASTNE OČI SMO VIDELI BOŽJO VELIČINO
Otroci radi poslušajo lepe zgodbe, posebno tiste s srečnim koncem. Ko jih 

gledaš, dobiš občutek, da so sami znotraj zgodbe, v tem namišljenem svetu, ki se ne 
bi smel nikoli končati. Tudi starejši se od zgodbic največ naučimo in zdi se, da je ta 
navidezni svet podoben izgubljenemu raju, ki je zasajen v človekovem srcu in ga ni 
mogoče pozabiti. Kdor pa ne pozna lepih zgodb, si jih mora ustvariti. Zato je med 
mladimi toliko baharije, kaj vse so doživeli, a je večina teh zgodb izmišljenih, brez 
kančka resnice. Tudi namišljeni heroji so mikavni in marsikoga zapeljejo na kriva pota, da je še sam 
iz dneva v dan bolj v nerealnem svetu različnih pričakovanj in iluzij, resničnost pa je prepredena s 
svetom trdnega dela in borbe za preživetje. Zato smemo trditi, da ostanejo mnogi nesamostojni in 
odvisni vse življenje.

Ko so apostoli na svojih misijonskih potovanjih govorili o Jezusu, o njegovih čudežih, ozdravljenjih, 
sodnem procesu, križanju in vstajenju, jih je marsikdo imel za neumne, brez pameti. Njihovo govorjenje 
se jim je zdelo kot blodnja. Da bi ljudi odvrnil od zmotnega mišljenja, je apostol Peter zapisal: „Nismo 
se oprijeli izmišljenih bajk, ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
ampak smo na lastne oči videli njegovo veličino.“ On je lahko tako zapisal, ker je bil zraven, ko se je 
Jezus pred izbranimi tremi apostoli na gori spremenil in so ga videli obdanega z nebeškim sijajem.

„Nismo se oprijeli izmišljenih bajk!“ Ali lahko Petrov stavek ponovijo kristjani tretjega tisočletja? 
Sodobnik živi v labirintu različnih ideologij, prepričanj in življenjskih slogov, zato je prisiljen poskrbeti 
za svojo prepričljivost, če hoče, da mu bodo poslušalci prisluhnili. Živo si predstavljam duhovnike, 
ki študirajo in tuhtajo, kako bi sodobno oznanjevanje približali človeku, ki se oklepa le tega sveta. 
Sodobnikove oči so zelo pogoltne, njegova ušesa zaznavajo le stvari, ki tečejo na njegov mlin, z 
zadovoljstvom ovohavamo le prijetne stvari, ki bi jih radi zadržali za večno, okus mora dajati nepopisen 
užitek, zato pijemo in jemo do onemoglosti, kar otipamo kot mikavno pa ne bi radi nikoli izpustili iz 
rok. Takšni pač smo: senzualni brez prave mere in to v času, ki slepo prisega na razum. Zato je evangelij 
za mnoge le lepa pravljica, ki je zanimiva za otroke, kot odrasel pa se lahko potolažiš s krilatico: „Jaz 
sem s tem opravil enkrat za vselej!“

Petrov stavek pa bo ostal zapisan kot izziv za vse generacije: „Nismo se oprijeli izmišljenih bajk!“ 
Kaj bom jaz odgovoril človeku, ki me je poslušal in me prosi za dodatno razlago? Se bom opravičeval, 
ali pa bom z nasmeškom na obrazu priznal: „Jezus me je prepričal. Zame je vse, kar je zapisano v 
Svetem pismu, čista resnica!“

župnik Branko Balažic, SDB

J E Z U S O V O  S P R E M E N J E N J E
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 1 7
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja Jezusova spremenitev na gori 6. avgust
yy Danes je praznik Jezusovega spremenjenja. Just in Pastor, mučenca ter Oktavijan, škof.
yy V dopustniških dneh naj nas spremlja kakšna duhovna misel, ki bo dala telesnemu razvedrilu tudi duhovno rav-

notežje. Morda bo prišla prav tudi ta kratka zgodbica. V tihoti svojega razmišljanja zaznavam ves svoj notranji 
svet kot seme. In v njegovem osrčju vidim zametke veličastnega drevesa, drevesa svojega življenja v razvoju. Kakor je 
majhno, sleherno seme nosi v sebi duha drevesa, ki nekoč bo. Sleherno seme ve, kako se preobraziti v drevo, ko pade 
na plodna tla, vsrkava sokove, ki ga hranijo, razrašča svoje vejevje in listje, brsti v cvetove in sadove, da lahko dá, 
kar ima dati. Sleherno seme ve, kako postati drevo. Semen pa je toliko, kolikor je skrivnih sanj. V nas neskončno sanj 
čaka na čas, ko bodo vzkalile, pognale korenine in se rodile in umrle kot semena, da bi se prerodile v drevesa. One, 
sanje, kažejo pot. Kažejo jo z različnimi znaki in znamenji, v vsakem trenutku, med stvarmi in ljudmi, z bolečinami 
in užitki, v zmagah in porazih. Naše sanje nas učijo, v budnosti in v snu, videti se, prisluhniti si, spoznati. In tako 
rastemo, se razvijamo … In nekega dne, med potjo po tem večnem trenutku, večnem zdaj, ki ga imenujemo življenje, 
se bodo semena naših sanj spremenila v drevesa in razpela svoje veje, ki bodo kot orjaška krila premerila nebo in v 
eni sami potezi premostila našo preteklost in našo prihodnost. Ni se treba bati. Spremlja jih vrojena modrost. Kajti 
sleherno seme ve, kako postati drevo.
yy V nedeljo, 13. avgusta goduje sveta Radegunda. Navadno je maša pri Lovrencu. Tokrat bo maša ob 10.00 in 
bomo skupaj praznovali Lovrenca in Radegundo. Vabljeni.
yy Oklici: Tanja Urbanec in Štefan Valjavec
yy Apostolska spodbuda Radost življenja: Zakonska ljubezen je poklicana k stalnemu zorenju, kajti pri njej se je treba vedno 

sklicevati na to, kar je sv. Tomaž Akvinski povedal o ljubezni kot caritas: »Ljubezen zaradi njene svojevrstne narave nič 
ne omejuje v rasti, saj pomeni deleženje pri neskončni ljubezni, ki je sam Sveti Duh … Kar zadeva nosilca ljubezni, tudi 
tej rasti ni mogoče postaviti meje, kajti ko ljubezen raste, raste vedno tudi sposobnost za nadaljnjo rast.« Zakonske lju-
bezni ne negujemo predvsem s tem, da govorimo o nerazvezljivosti kot dolžnosti, temveč da jo utrjujemo s stalno rastjo 
na pobudo milosti. Rastemo pa lahko samo, če odgovorimo na Božjo milost z več dejanji ljubezni, s pogostejšimi, bolj 
poudarjenimi, velikodušnejšimi, nežnejšimi in bolj veselimi kretnjami naklonjenosti. (134)
yy V avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

Jezusova spremenitev na gori
1. za + Francko in Joža Škrjanca
2. za + Ivico in Milana Kališnika
3. za + Damjana Jalna
za + očeta in moža Janeza Dolinarja (obl.)

6. avgust

Ponedeljek
1900

Kajetan Tienski, red. ustan.; Afra, mučenka
za + vero Bečan, dar sosedov

7. avgust

Torek
1900

Dominik, ustan. dominikancev; Ciriak, diakon, muč.
za + duhovnika Franca Levstka

8. avgust

Sreda
1900

Edith Stein, muč. sozavet. Evrope; Kandida, red. ustan.
za + Edota Bečana

9.  avgust

Četrtek
1900

Lovrenc, diakon in muč.; Arhangel, redovnik
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

10.  avgust

Petek
1900 

Klara (Jasna), red. ustan.; Suzana, mučenka
za + Vetrovega Joža, dar sosedov

11.  avgust

Sobota
2000

Ivana Šantalska, redovnica; Lelija, devica
za + Mirka Lombarja, dar sosedov

12.  avgust

Nedelja
730 Tenetiše
830

19. nedelja med letom
za + mamo Marijo (obl.) in vse Lukančeve
za + Vogarjevega Joža, dar sosedov

13.  avgust

čiščenje in krašenje Trstenik – Škrlj Mojca
Tenetiše – Čuk Marta

12.  avgust


