
GLEJ, VSE DELAM NOVO
Vsakdo je prepričan, da je življenje enkratna priložnost, ki jo je treba 

izkoristiti in za seboj pustiti vidno sled. To najbolj občuti najstnik, ko zapušča 
obdobje odvisnega otroka in je pred izbiro svojega poklica: „Kakšna bo moja 
prihodnost? Bom v svojem poklicu srečen? Ali se bodo s to izbiro moje sanje 
zares uresničile?“ To je obdobje idealista, ko se počutiš najbolj sposobnega od 
vseh in si prepričan, da boš za seboj pustil neizbrisno sled, ki te bo zapisala v 
zgodovino kot velikega človeka. Prav je tako. Vsakdo mora imeti velike sanje, 
da se potem vsaj delček želja uresničeni. Sicer pa smo bili poklicani v življenje z določenim 
namenom in imamo natančen zapis v svojih genih, kakšno je naše poslanstvo in kako bomo 
soustvarjalci Božjega kraljestva. Zakaj se ob takšnem sanjskem načrtu mnogim vse zalomi?

Apostol Janez je v svoje videnju opazoval novo nebo in novo zemljo. Gledal je uresničitev 
starodavnih napovedi: „Videl sem sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, 
pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je 
prišel od prestola in rekel: ‚Glej, prebivališče Boga med ljudmi! in Prebival bo z njimi.‘ ... Tisti, ki 
je sedel na prestolu, pa je rekel: ‚Glej, vse delam novo!‘“ Ta vizija ni enosmerna pot, ki bi potekala 
od zgoraj navzdol, ampak je dialog med Bogom in človeštvom, med nebom in zemljo, med 
onstranstvom in zemeljsko resničnostjo. Kaj to pomeni za posameznika in njegove predstave o 
prihodnosti?

Vsak posameznik je znotraj tega Božjega načrta. Moje življenjske sanje so del te vizije 
drugačne prihodnosti, ko bo Bog vse v vsem. Bog ne more narediti nove stvari brez ljudi, brez 
generacije, ki živi sedaj, kajti človeka si je zamislil kot soustvarjalca, kot tistega, ki bo uresničil 
njegov načrt, vsemu ustvarjenemu bo dal ime in bo stvarstvo udomačil, da bo v službi ljudem. 
Stavek: „Glej, vse delam novo!“ je treba sprejeti kot izziv in priložnost. Bog me je izbral, da bi 
bil orodje v njegovih rokah. Z menoj želi narediti nekaj novega, kar bo spremenilo tok človeške 
zgodovine in bo nakazalo smer poveličanja vsega ustvarjenega. Jaz sem del Božjega ljudstva, 
Bog je z menoj, vsak dan znova mi odkriva svoj načrt odrešenja, iz dneva v dan me vabi in mi 
ponavlja: „Vse delam novo!“

Kakšna je moja vizija prihodnosti: stojim ob strani, ali se vsak dan trudim, da bi odkril Božji 
načrt? Moj kamenček v mozaiku Božjega kraljestva je zelo pomemben. Gorje meni, če bo tisto 
mesto prazno, če bo tam luknja. Zato se bom potrudil, da bom dobro orodje v Božjih rokah.

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 5. velikonočna nedelja 24. april
yy Danes je 4. velikonočna nedelja. Godujeta Simon Barsabejski, škof in mučenec ter Robert, opat.
yy V nedeljo je začetek meseca maja, ki je Marijin mesec. Letos bodo šmarnice o fatimski Materi Božji. 
Pred stotimi leti je Bog v Fatimi začel pripravljati svojo zmago nad zlom, ki se je razbohotilo v svetu. 
Na svet je poslal Marijo. Po preprostih pastirčkih je kakor ljubeča in skrbna mati spregovorila svetu, 
da bi nas opozorila na nevarnosti, ki smo se jim brezglavo bližali. Želela je, da se močneje oprimemo 
molitve, odpovedi in potrpljenja ter nas po zgledu pastirčkov učila, kako postati njeni sodelavci za 
mir na svetu. O tem bomo premišljevali v šmarničnem branju ves mesec maj, zadnjega maja pa bo 
Marija iz Fatime obiskala našo župnijo. Otroci bodo vsak dan dobili listek z nalogo in delčkom slike za 
poster o fatimski Materi Božji in pastirčkih. Navdušimo otroke, da bodo radi prihajali k šmarnicam.
yy Ta teden se začno prvomajske počitnice, zato verouk odpade.
yy Iskrena hvala vsem, ki ste ta teden prinesli svoj dar za naša obnovitvena dela. Tako je za sponzorstvo 
križevega pota na razpolago samo še zadnja postaja križevega pota. Naj Bog bogato poplača vašo 
velikodušnost.
yy Sveto leto usmiljenja: Božje usmiljenje razumem v odnosu do grešnika kot neskončno božjo lju-
bezen, ki se kaže v tem, da noče pustiti človeka samega. Hoče biti z njim in ga želi dvigniti. Noče 
ga pustiti v obupu in polomiji, v neki sivi povprečnosti, v praznini, v nepopolnosti. Bog je človeka 
poklical v popolnost, v čudovito božjo lepoto in ga vanjo ne neha klicati in ga ne neha iskati, pa naj 
se od njega še tako oddalji.
yy V mesecu maju je še precej   prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

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

Ponedeljek
1900

Marko, evangelist; Erminij, opat in škof
za + očeta Jurija in mamo Košnik

25. april

Torek
1900

Marija, Mati dobrega sveta; Štefan Permski, škof
za + očeta Francija in sina Francija

26. april

Sreda
1900

Cita, devica; Nikolaj, duhovnik; Dan upora – d. p. d.
za + Toneta Perčiča, dar Kernovih z Britofa

27. april

Četrtek
1900

Peter Chanel, mučenec; Ludvik Montfortski, red. ustan.
za + Manco Dobrin, dar sosedov

28. april

Petek
1900

Katarina Sienska, c. uč, soz. Evrope; Robert Flamski, opat
za + duhovnika Antona Maroša

29. april

Sobota
2000

Pij V., papež; Jožef Cottolengo, redovnik
1. za + Angelo Markun
2. za + mamo Emilijo in očeta Alojza Balažica

30. april

Nedelja
730 Tenetiše
830

6. velikonočna nedelja
za + Rozalijo Sovinec, dar sosedov iz Tenetiš
za + Francko Grašič, dar vaščanov iz Čadovelj

1. maj

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Mojca Zupan
Tenetiše – 

30. april


