
BOG BO OBRISAL VSE SOLZE Z NJIHOVIH OČI
Zgodba o dobrem pastirju nam vedno seže v srce, pa čeprav 

je mlademu rodu ta primera tuja, ker nimajo izkušnje pastirja in 
mestna mladina lahko ovce sreča le v zoološkem parku. Otrok 
tudi nima več prave izkušnje o zavarovanosti in zaupanju, ker se 
od staršev, ki so v službah in jih vidi, preden gre spat, ne more 
naučiti osnovnih drž za zdravo in varno življenje. Otroku je bolj 
blizu izkušnja, o kateri govori to nedeljo apostol Janez v svojem 
Razodetju: „Jaz Janez sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti ... 
Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa 
so držali palmove veje.“ Gre za izkušnjo, ko je otrok po nedolžnem obtožen, 
pretepen, ko izgublja samospoštovanje in se ne zmore ubraniti pred nasiljem. 
Izkušnjo nepravičnosti in trpljenja nedolžnih,  otrok hitro dobi in mu ostane v 
njegovi podzavesti kot negativni, boleč spomin na njegovo otroštvo, včasih tudi 
kot mora, ki ga tlači vse življenje. Tudi apostola Janeza je to videnje prizadelo, a 
je doživel tudi katarzo, ali preobrat: „Jagnje, ki sedi na sredi prestola, jih bo paslo 
in jih vodilo k izvirom živih voda; in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči.“

Trpljenje nedolžnih je krivica. Nihče noče biti garjava ovca in večina tudi 
ni pripravljen zaradi svojega prepričanja iti v smrt. Zakaj? Ker je zemeljsko 
življenje preveč lepo, pa čeprav imaš komaj za preživetje. Kakšna so nebesa, ali 
sploh so, pa je za večino informacija, s katero si ne znajo pomagati. Kar ne vidi 
ali ne otipa, za sodobnika ne obstaja. In vendar je naš razvoj odvisen od žrtev 
nedolžnih, ki so kot spravna daritev za grehe in stranpoti mnogih. Za zgled nam 
je Jezus, ki je sprejel smrt na križu zaradi človeštva, da bi nas s tem odkupil in 
nam pripravil prostor pri sebi v nebesih.

Če od nas Bog ne zahteva popolne žrtve, smo lahko vsaj med tistimi, ki 
ga častijo in se mu zahvaljujejo, da je sprejel vlogo odrešenika in prenovitelja 
človeštva. Molitve in zahvale so hkrati prošnje, da človeštvo ne bi zavrglo svojega 
odrešenika in skrenilo s prave poti. Težko je sicer priznati, da potrebujemo 
odrešenika, a naša ponižnost bo vedno poplačana. Zato: «Hvala ti, Jezus, da nas 
vodiš k izvirom živih voda, kjer se lahko odžejamo za večno življenje.»

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega Pastirja 17. april
 y Danes je 4. velikonočna nedelja. Godujeta Simon Barsabejski, škof in mučenec ter Robert, opat.
 y Danes je sklep tedna molitve za duhovne poklice. Novi poklici se rojevajo v Cerkvi, ki je mati pokli-

cev. Vsaka mati zelo poskrbi za svoje otroke. Zato se tudi naše prizadevanje za nove duhovne poklice 
v tem tednu ne sme končati. Nadaljujmo z molitvijo in zglednim življenjem, da bodo mladi začutili 
privlačnost krščanstva in se bodo odzvali na Božji klic. Ne pozabimo moliti tudi za zvestobo tistih, ki 
so že v duhovnem poklicu in za velikodušne laike, da bi skupaj ustvarjali pravo ozračje za poglabljanje 
naše vere in prenovo slovenskega naroda. 

 y V petek, 15. aprila je bil sestanek članov ŽPS. Dotaknili smo se dogodkov, ki so pred nami do konca 
tega šolskega leta in obnov naših sakralnih objektov. V mesecu maju bomo skušali dobiti ponudbe za 
obnovo notranjosti naše tenetiške podružnice. Na seji smo nekaj besed namenili tudi letošnji šmar-
nični pobožnosti, ki bo pri nas povezana z obiskom fatimske Marije. Našo župnijo bo obiskala 31. 
maja, ko bomo imeli zaključek šmarnic in zaključek verouka.

 y Iskrena hvala za današnji ofer, ki bo za poravnavo stroškov nove ozvočitve. Iščemo sponzorje še za 
3 postaje križevega pota in potem bo tudi ta invensticija zaključena. Naj Bog bogato poplača vašo 
velikodušnost.

 y Sveto leto usmiljenja: »Božje usmiljenje je večno. Nikoli se ne konča, nikoli se ne izčrpa, ne preda se 
pred zaprtostjo in nikoli se ne utrudi. V tem 'vekomaj' najdemo podporo v trenutkih preizkušnje in 
slabotnosti. Lahko smo prepričani, da nas Bog ne zapusti. Vekomaj ostane z nami.« (papež Frančišek)

 y V mesecu aprilu je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

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

17. april

Ponedeljek
1900

Evzebij, škof; Sabina Petrilli, redovna ustanoviteljica
za + Ivano in Ivana Lombarja

18. april

Torek
1900

Leon IX., papež; Marcel Callo, mučenec
za + očeta Franca Urbanček, dar Čadovelj

19. april

Sreda
1900

Anastazij Sinajski, opat; Neža Montepulčanska, redovnica
za + Alojza, Ivano in Viktorja Javornika

20. april

Četrtek
1900

Anzelm, škof in c. uč.; Konrad iz Parzhama, redovnik
za + Edota Bečana, dar Tatjane in Srečota Prestorja

21. april

Petek
1900

Hugo, škof v Grenoblu; Leonid, mučenec
za + Andreja Krničarja str. (30. obl.)

22. april

Sobota
2000

Jurij, mučenec; Egidij Asiški, menih
1. za + Barbaro in Jožefa Lombarja
2. za + Jožeta Lombarja, Vetrovega Joža, 7. dan po pogrebu

23. april

Nedelja
730 Tenetiše
830

5. velikonočna nedelja
za + Jano in Braneta Sitarja
1. za + mamo Marijo (obl.) in očeta Blaža Grosa
2. za + Jožeta Žagarja (obl.)

24. april

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Helena Urbanec
Tenetiše – Lukanec Nada

23. april


