
ČE SMO OTROCI, SMO TUDI DEDIČI: DEDIČI PRI BOGU
Dedovanje je vedno mikavno. S kakšno nestrpnostjo se navadno 

zberejo otroci na obravnavi, da bi zvedeli, kaj sta jim oče ali mama 
zapustila. Žal pa se mnoge takšne obravnave končujejo z zavistjo in 
sovraštvom, kar odpira številne rane in mnogi se še na smrtni postelji 
ne spravijo med seboj. Ko gre za denar, ne pozna brat brata! Ob 
poslušanju resničnih zgodb se sprašujem, ali je vsota na tekočem računu, 
ali določena nepremičnina, edina dediščina, ki jo starši ali drugi svojci 
pustijo za seboj? Prepričan sem, da je to res v ospredju tik po smrti 
določene osebe, a kmalu stopi v ozadju. Čez leta pridejo v osredje številni spomini, ko svojih 
staršev več ne ocenjujemo z velikostjo premoženja, ki so nam ga zapustili, ampak bolj po tem, 
kakšni ljudje so bili in kako so nas vzgajali v poštene ljudi. Posebno mame pustijo močne sledi 
s svojo neposrednostjo, razumevanjem, s posebnim čutom za drobne malenkosti pri razvajanju. 
Tudi danes smemo trditi s Cankarjem, da so mnoge mame zares svetnice, vredne posnemanja. 

Nekaj podobnega je doživljal apostol Pavel, ko je pisal rimski skupnosti. Z njo je hotel deliti 
svojo življenjsko izkušnjo, ki ga je popolnoma spremenila. Takole jim piše: »Vsi, ki se dajo voditi 
Božjemu Duhu, so Božji sinovi ... In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči 
pa s Kristusom.« Izkušnja, da nam Bog vse daje, ne da bi postavljal kakšne pogoje in od nas kaj 
zahteval, je tako močna, da daje smisel celotnemu življenju. Ko to občutiš, ne moreš več živeti več 
kot pogan, ki ga nič ne briga, kako živi sosed, ampak si tudi sam sposoben darovanja in razdajanja 
za druge. Apostol Janez govori v svojem pismu o isti izkušnji nekoliko drugače: »Bog je ljubezen, 
in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem« (1 Jn 4,16).

Če smo otroci, smo tudi dediči! Logična trditev, ki potegne za seboj določene posledice. Če nas 
je nebeški Oče sprejel za svoje otroke, nam zaupa in nas razvaja, kajti oče in mati, ne moreta delati 
drugače. Rojstvo novega člana ju tako spremeni, da sta za svojega potomca sposobna žrtvovati vse. 
Če so krvne vezi tako močne, kaj lahko rečemo o nebeškem Očetu, ki razsipava s svojo ljubeznijo? 
Pavel se tega močno zaveda, ko pravi, da smo »sodediči s Kristusom«. Kristus je idealen človek, 
naš vzornik in hkrati cilj, ki ga imamo pred seboj. Hočemo postati takšni kot je on: novi človek, 
novi Adam. Naše duhovno prizadevanje ni le želja po napredku, ampak ima pred seboj jasen cilj: 
večno življenje v skupnosti s troedinim Bogom. Nedelja Svete Trojice je zato za vse nas izziv, da si 
ne obremenjujemo svojih možganov s tem, kako razložiti Sveto Trojico, ampak bolj z vprašanjem: 
kako odgovoriti na Božjo ljubezen in kako postati svet. župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja NEDELJA SVETE TROJICE 31. maj 
yy Nedelja Svete Trojice. Praznik Obiskanja Device Marije in god Kancijana, mučenca.
yy Danes je zaključek verouka. Otroci so prejeli spričevala, nekaj otrok iz otroškega zborčka pa priznanja za petletno sode-

lovanje v pevskem zborčku. Čestitke. Danes zaključujemo letošnjo šmarnično pobožnost. Otroci prejmejo don Boskovo 
podobo, ki jih bo spominjala na letošnja srečanja. Tudi letos bo oratorij zadnji teden v avgustu. Prijavnice bodo na raz-
polago v začetku avgusta.
yy Danes popoldne je zaključno srečanje starega in prvo srečanje novega ŽPS-ja. Dobimo se ob 15.00.
yy Župnija Križe organizirana dekanijsko srečanje družin. Srečanje bo ob 15.00 na Polani. Več informacij imate zadaj na 

plakatu. Vabljene družine.
yy V mesecu juniju bomo pri mašah brali vrtnice. Spremljali bomo življenjsko zgodbo Lucije, vidkinje iz Fatime, ki je postala 

redovnica in je umrla leta 2005. V teku je postopek za njeno beatifikacijo.
yy V četrtek je praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Ob 19.00 bo slovesna sveta maša in nato telovska procesija. Bogu se 

bomo zahvalili za njegovo navzočnost med nami in ga pri štirih oltarjih prosili za blagoslov naših polj, gozdov, travnikov 
in vsega našega dela.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah.
yy V soboto je peš romanje na Brezje. Odhod je ob 4.45. V cerkvi bo najprej blagoslov romarjev.
yy V soboto je na Rakovniku v Ljubljani Čarno jezero ali vseslovenski mega dogodek ob koncu veroučnega leta. Začetek je 

ob 8.00 in zaključek ob 14.30. Za otroke in njihove starše bomo organizirali avtobus. Cena prevoza, skupaj s prijavnino je 
10€ na osebo. Odhod je ob 7.00 in vrnitev ob 16.00. Na mizici za tisk vzemite prijavnice in jih vrnite najkasneje do četrtka.
yy Naslednjo nedeljo bomo poromali v don Boskove kraje in v Lurd. Odhod je ob 11.00. V Tenetišah bo avtobus pobiral 

romarje ob 10.45. Kdor še ni plačal vseh obrokov romanja (420 €), naj to stori do sobote. Priskrbite si izkaznice za zava-
rovanje v tujini in ne pozabite tudi na kakšno toplo jopco, zaradi morebitnega vetra ali hladnejšega večera. Kot vedno se 
priporočamo za domače dobrote, ki bodo prišle prav pri malicah. Ne pozabite vzeti s seboj osebno izkaznico ali potni list.
yy V času župnijskega romanja – od 7. do 13. junija - bosta v župnijski cerkvi samo dvakrat sveti maši, v ponedeljek in soboto, 

obakrat ob 20.00. Druge dneve maše v cerkvi ne bo. V soboto tudi ni maše v Tenetišah. Kdor želi se lahko udeleži maše v 
kapeli redovne skupnosti, vsak dan ob 9.30.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Obhajilo je hrana, ki daje moč, je hrana za življenje.
yy V mesecu juniju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.

Nedelja
800 Tenetiše
930

Nedelja Svete Trojice
za + Marico Markovič (obl.),  starše Markovič in Brzin
1. za + Janeza Markuna
2. za + Marijo Lombar, Vetrovo mamo

31. maj

Ponedeljek
1900

Justin, mučenec; Roman, škof
za + brata Franceta Cudermana (obl.)

1. junij

Torek
1900

Erazem, škof; Marcelin in Peter, mučenca
za + Kristino Štefe (obl.) in vse ++ Mlinarjeve

2. junij

Sreda
1900

Klotilda, kraljica; Janez XXIII., papež
1. za + Frančiško Zakrajšek
2. za + Jano in Braneta Sitarja

3. junij

Četrtek
1900

Sv. Rešnje Telo in Kri; Peter Veronski, mučenec
1. za + Jožeta (obl.), Jožico Zupan in Magdo Brtoncelj
2. za + sestro Francko Gregorc

4. junij

Petek
1900

Bonifacij, škof in mučenec; Igor, knez in menih
za + Tončko Uranič

5. junij

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Norbert, škof in red. ustan.; Bertrand Oglejski, škof
za ++ starše Drinovec in Romana
1. za + Zdravka Sirca, dar Benovih prijateljev
2. za + Janeza Perčiča (obl.)

6. junij

Nedelja
800 Tenetiše

930

10. nedelja med letom
1. za + Mirota Gričarja (obl.)
2. za + Antona Drakslerja (obl.)
za župljane

7. junij

čiščenje in krašenje Trstenik – Škrlj Mojca
Tenetiše – Hribar Minka

6. junij


