
KAJ PA VI PRAVITE, KDO SEM?
Vsakdo si skuša ustvariti neko mnenje o stvareh, s katerimi se vsak dan 

srečuje. Nekatere zadeve imamo bolj opredeljene, druge manj, vse v skladu 
s tem, kako se nas dotikajo. Ko govorimo o politiki so naše trditve zelo 
razpršene, ker nismo osebno prizadeti, razen, če je politično udejstvovanje 
naš poklic. Ko pa se dotaknemo svojega osebnega življenja, svoje vloge 
očeta, matere, sina, hčere, je naše mnenje veliko bolj dorečeno. Ni se ti treba 
preveč truditi, kaj boš rekel o delu sedanje vlade, zelo pa moraš pomisliti, kako boš odgovoril 
na vprašanje: »Na kratko opredeli svoje starše!« Odgovor je neke vrste test tvoje pripadnosti.

Jezus je hotel zvedeti, kaj menijo ljudje o njegovem delu, zato je učence vprašal: »Kaj 
pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Učenci so začeli naštevati, kaj ljudje govorijo: »Eni, da 
je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija ali eden izmed prerokov.« Jezusa 
si je vsakdo predstavljal po svoje, v skladu s svojimi pričakovanji. Nato je Jezus prekinil 
pripovedovanje učencev: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Od njih ni več zahteval neko splošno 
mnenje, ampak je hotel vedeti, kaj čutijo in kakšno prepričanje imajo tisti, ki so z njim ves 
dan. Rečeno bolj preprosto: vsakega od učencev je osebno vprašal: »Kaj ti pomenim?« Vsi so 
utihnili, ker zadovoljivega odgovora ni imel nobeden. Apostol Peter je zbral nekaj korajže in 
rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga!« Verjetno so se vsi apostoli spogledali med seboj, tudi 
Jezus je bil presenečen, kajti od Petra ni pričakoval takšnega odgovora. 

Petrov odgovor je bil pravilen, vendar ni zrasel na njegovem zelniku. Tako je lahko 
odgovoril, ker je izpolnil zelo pomemben pogoj: bil je odprt za Boga. Ni se oklepal samo 
svoje volje in trmasto vztrajal v svojem prepričanju, temveč je dopustil, da mu Bog navdihne 
pravi odgovor. S to svojo držo je presenetil celo Jezusa, da je ta v njem prepoznal človeka, 
ki bo kot prvi papež sposoben voditi Cerkev. Petrov odgovor je Jezusa izzval, da je svojim 
učencem razložil, kakšna je njegova zamisel o novi ustanovi: »Jaz pa ti povem: Ti si Peter, 
Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev.« To pomeni, da bo ta nova ustanova Božja, 
ker bo njena glava Jezus Kristus, hkrati pa bo človeška, sveta bo in grešna. Jezus se je s takšno 
odločitvijo spustil v veliko tveganje, kar se je v zgodovini neštetokrat pokazalo. Koliko ljudi 
danes s prstom kaže na slabosti te ustanove, a hkrati se vsi čudijo, da kljub velikim napakam 
in grehom, ta ustanova ne propade. Zgrajena je na skali, njen temelj je trden, zasidran v Bogu, 
v Jezusu Kristusu, našem odrešeniku.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 21. nedelja med letom 23. avgust
yy Danes je 21. nedelja med letom. Godujeta Roza iz Lime, redovnica in Justinijan, samotar.
yy To nedeljo ima naša župnija zaobljubljeno mašo pri sveti Katarini v Lom. Vsako leto pred začetkom šolskega in 
akademskega leta poromamo k njej, saj je ona velika priprošnjica za pravo pamet. Zavedamo se, da je v sodobni 
družbi veliko zmede in je večkrat težko ločiti med tem, kaj je dobro in kaj slabo, kaj koristno in kaj škodljivo. 
Zato potrebujemo razsvetljenja, da smo se sposobni pametno in odgovorno odločati. Hvala vsem, ki se zadnja 
leta v tako lepem številu udeležite te naše zaobljubljene maše. Bodimo prepričani, da bo sveta Katarina Ale-
ksandrijska vse naše prošnje prenesla k Bogu in so zato uspehi zagotovljeni.

yy Letošnje poletne počitnice gredo h koncu in s 1. septembrom bodo otroci spet sedli v šolske klopi. Kako se bo 
zaradi korona virusa začelo šolsko leto, še ni čisto jasno. Zato tudi glede verouka še nimamo vseh stvari dore-
čenih.  O programu in načinu verouka bomo imeli z voditelji srečanje prvi teden v septembru in bomo o vsem 
poročali v oznanilih druge nedelje v septembru.

yy Druga nedelja v septembru je že nekaj let nedelja zakonskih jubilejev. Tudi letos bo tako, zato si vsi tisti, ki ima-
te letos 10, 15, 20, 25 in več bolj »okroglih« obletnic, rezervirajte čas za skupno praznovanje pri slovesni sveti 
maši. Kdor je bil poročen v kateri drugi župniji, naj mi to sporoči, ker ga nimamo zavedenega v naši poročni 
knjigi. Jubilanti boste še pravočasno prejeli vabila na praznovanje.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  Mladi priznavajo, da sta telo in spolnost bistvena potreba za 
njihovo življenje in na njihovi poti dozorevanja v istovetnosti. Brez dvoma pa je v svetu, ki pretirano poudarja 
spolnost, težko ohraniti pravi odnos do lastnega telesa in umirjeno živeti čustvene odnose. Zato in tudi zaradi 
drugih razlogov postane spolna morala pogosto vzrok za nerazumevanje in oddaljitev od Cerkve, ker se do-
življa kot kraj sodbe in obsodbe. Mladi pa hkrati izražajo jasno željo po soočenju z vprašanji, ki so povezana 
z razlikovanjem med moško in žensko identiteto, z medsebojno povezanostjo med moškim in žensko ter s 
homoseksualnostjo (istospolnostjo). (81)

yy V mesecu septembru je še precej prostih dni za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše
830

900 Lom

21. nedelja med letom
za župljane
za + Tončko Zaplotnik, dar sosedov
po namenu romarjev

23. avgust

Ponedeljek
1900

Natanael (Jernej), apostol; Herman, samotar
za + teto Rozo Košnik

24. avgust

Torek
1900

Ludvik IX., francoski kralj; Jožef Kalasanc, red. ustan.
za + mamo Ivanko Markuta (obl.)

25. avgust

Sreda
1900

Ivana Bichier, red. ustan.; Zefirin, papež
za + brata Venčeslava Balažica, dar Angele Dolinar

26. avgust

Četrtek Monika, mati sv. Avguština; Cezarij, škof 27. avgust
Petek Avguštin, škof in c. uč.; Pelagij Istrski, mučenec 28. avgust
Sobota
1900

Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, mučenka
1. za + Francko Markun, dar kmečkih žena
2. za + Janeza Košnika, dar sosedov

29. avgust

Nedelja
730 Tenetiše
830

22. nedelja med letom
za + Viktorja in Mici Pušavec
po namenu iz Švice

30. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik: Celar Polona
Tenetiše: Pogačar Angelca
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

29. avgust


