
VREDNO JE JAGNJE, KI JE BILO ZAKLANO, DA PREJME ČAST IN SLAVO
Kakšna bo moja prihodnost? Vprašanje si zastavlja večina mladih, ko mislijo 

na svoj poklic in na službo. V ozadju pa se skriva globlji razlogi za iskanje pravih 
odgovorov: kako bom uresničil svoje sanje? Na kakšen način bom zares srečen 
in zadovoljen? Slabo volja in nezadovoljstvo sta vsakodnevna resničnost in zelo 
čudno te gledajo, če si tiho, če ne kritiziraš politikov in direktorjev, skratka, 
nisi sprejet, če misliš s svojo glavo in se ne vključuješ v sistem, ki ga diktirajo 
reklame, modni trendi in pričakovanja majhne skupine izbrancev, ki živijo na 
račun črede, ki jih slepo posluša. Bodimo iskreni: ali imajo zahodne ideologije prave rešitve za 
srečno prihodnost? Nimajo je. In vzrok je v tem, ker nočejo radikalnih sprememb. Zahodni svet 
je pokvarjen v svojih temeljih in politiki, ki nam vladajo, to dobro vedo, a jim je življenje na račun 
drugih tako zlezlo pod kožo, da se dobro počutijo in so proti pravim spremembam. Na zahodu ne 
pričakujmo kaj novega, ker zahod noče spreobrnjenja in drugačne družbe. Kaj torej narediti?

Apostol Janez nam v svojem Razodetju nakazuje odgovor, ki je povezan z njegovim videnjem: 
„Jaz, Janez, sem videl in slišal glas mnogih angelov ... Z močnim glasom so govorili:  ‚Vredno je 
Jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo.‘“ 
Spravna žrtev Kristusa, žrtvovanega Jagnjeta, je prinesla v rimsko cesarstvo in tedaj znani svet, 
pravo spremembo. In takratna družba ni bila nič drugačna, kajti kjer so glavne vrednote kruh in 
igre, tam ne pričakuj kakšne spremembe, ki bodo postavile na prvo mesto človekovo presežnost in 
njegove duhovne dimenzije. Brez Kristusa ne bi prišlo do temeljite spremembe, ki je omogočila, da 
se je evangelij razširil po vsem svetu in ima še vedno močan vpliv. Vsi novinarji nestrpno čakajo, 
kaj bo rekel papež Frančišek. Vsak njegov stavek dobro prežvečijo, da bi odkrili kakšno napako in 
bi Cerkev naredili za grešnega kozla, ki je kriv za krizo zahodne družbe. In vendar, če je Kristus s 
svojo spravno žrtvijo omogočil preobrazbo, potem moramo ravnati enako tudi mi. Sprejeti je treba 
vlogo nedolžnega Jagnjeta, s kritiko se je treba soočati ter se sprijazniti z resnico, ki največkrat boli. 
Nato je treba pogumno stopiti na pot prenove in se ne ozirati na žrtve, ki bodo nujno potrebne.

Kaj to pomeni za naše vsakdanje življenje? Biti moramo pogumni in se ne smemo sramovati, 
da smo kristjani. Naj drugi vidijo, da se v restavraciji pokrižamo, ko začnemo jesti, naj sodelavci 
opazijo, da ne lažemo, ne kolnemo in spoštujemo vsakega človeka. Naj ne govorijo o našem 
krščanstvo lepi stavki, ampak predvsem konkretna dejanja. To bo marsikoga prepričalo, da nas bo 
začel posnemati.

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 3. velikonočna nedelja 10. april
yy Danes je 3. velikonočna nedelja. Godujeta Domen, škof in mučenec in Ezekijel, prerok.
yy Pred nami je teden molitve za duhovne poklice. Pred 53 leti je papež Pavel VI. po radiu ves svet povabil 
k prvemu svetovnemu molitvenemu dnevu, ki je bil 11. aprila 1964. Ponovil je Jezusove besede: »Prosite 
torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev« (Mt 9,38). Papež je ves svet prosil, naj molitev 
doseže družine, župnije, redovne skupnosti, bolnišnice in šole, da bodo »poklicani« z veseljem odgovorili 
na Božji klic. V času krize duhovnih poklicev je toliko bolj potrebno, da strnemo svoje vrste in skupaj 
intenzivno prosimo, naj nam usmiljeni Oče pošlje dovolj duhovnikov, redovnikov in redovnic, ki bodo 
evangelij ponesli do skrajnih meja sveta. Ta teden bo pri vseh mašah krajši nagovor na temo: Cerkev, mati 
poklicev. Vabljeni.
yy Za naše prvoobhajance se bo začela bolj intenzivna priprava na prejem prvega svetega obhajila. V četrtek 
bodo tako prvič pristopili k sveti spovedi. Priporočam vam jih v molitev.
yy V petek, 15. aprila bo sestanek članov ŽPS. Srečanje bo ob 20.00 v sejni sobi. Pogovoriti se moramo o pa-
storalnem programu in dogodkih, ki bodo na sporedu pred letošnjimi poletnimi počitnicami in dopusti.
yy V nedeljo, 17. aprila bo ofer za poravnavo stroškov nove ozvočitve. Že sedaj se vam iskreno zahvaljujem 
za vaše darove. Naj usmiljeni Bog obilno blagoslavlja vaše družine.
yy Sveto leto usmiljenja: V evangeliju je usmiljenje pogoj za odrešenje. To najlepše pove prilika o posled-
nji sodbi: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Vse stvari, ki jih 
skrbno postavljamo in urejamo na zemlji, bodo na novo postavljene in razporejene na nam nepričakovan 
način. Tisti, ki so hranili lačne, se niso zavedali, da hranijo samega Boga, tisti, ki niso obiskovali bolnikov, 
se niso zavedali, da s tem niso obiskali Gospoda.
yy V mesecu aprilu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

3. velikonočna nedelja
za vse ++ Jožove
1. za + Tomaža Lombarja (obl.)
2. za + Jasno Kadivec

10. april

Ponedeljek
1900

Stanislav, škof in mučenec; Gema (Biserka) Galgani, devica
za ++ Medičeve in Strupejeve

11. april

Torek
1900

Zenon Veronski, škof; Julij I., papež
za + Manco Dobrin, dar sosedov

12. april

Sreda
1900

Martin I., papež in mučenec; Ida, redovnica
za + Edota Bečana, dar Karunovih

13. april

Četrtek
1900

Lidvina, devica; Lambert, škof
za + Jožeta Studena (obl.)

14. april

Petek
1900

Helena (Jelica) Alzaška, kneginja; Damijan, duhovnik
za + Jožeta Urbanca in vse ++ Pangršnikove

15. april

Sobota
2000

Bernardka Lurška, devica; Benedikt Jožef Labre, spokor
za + Jožeta Lombarja, dar prijateljev 

16. april

Nedelja
730 Tenetiše

830

4. velikonočna, nedelja Dobrega Pastirja
1. za + Damjana Jalna, starše Volčič in Jalen
2. za zdravje
za župljane 

17. april

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Mateja Kuralt
Tenetiše – 

16. april


