
JEZUS SE JE IZ TEGA, KAR JE PRETRPEL, NAUČIL POSLUŠNOSTI
Otroci se glede šole zelo pritožujejo, ker se morajo učiti stvari, o katerih mislijo, 

da jih nikoli ne bodo rabili. »Zakaj se moram piflati te zapletene formule, če ne 
mislim iti študirat matematiko ali fiziko?« Vendar nismo skeptični le glede učne 
snovi, ampak se pritožujemo na vseh področjih vsakdanjega življenja: »Zakaj 
moram ravno jaz pomivati posodo? Zakaj moram biti ob desetih doma, če se 
takrat žurka komaj začne? Zakaj moram iti na sprehod, ko je lepše poležavati pred 
televizorjem?« Večni »zakaji«, ki jih ne znamo osmisliti. 

Pisatelj pisma Hebrejcem je imel veliko pomislekov, ko je analiziral Jezusovo 
javno delovanje in skušal razumeti smisel njegovega trpljenja. Po dolgem razmišljanju in razsvetljenju od 
Svetega Duha je našel prepričljiv odgovor, ki ga je želel podeliti z naslovljenci svojega pisanja: »Kristus je 
v dneh svojega življenja na zemlji daroval molitve in prošnje z močnim vpitjem in solzami njemu, ki bi ga 
mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi bogovdanosti.« Stavek je kar zapleten in za mnoge nerazumljiv. 
Prvi del stavka je razumljiv, ker se tudi sami oklepamo podobne prakse: ko nam je hudo, ko stvari ne 
gredo po predvidenih načrtih, se obračamo na Boga s prošnjami, naj nam prisluhne in reši iz stiske. Ko je 
hudo, marsikdo vpije in se krega z Bogom, zakaj ga je prizadel s trpljenjem, zakaj mu je odvzel ljubljeno 
osebo, zakaj ga je kaznoval z izgubo službe? Razumljivo je, da se obračamo na osebo, za katero vemo, da 
bi nas lahko obvarovala pred nesrečo, a to ni storila. Zakaj Bog dopusti, da se nam dogajajo slabe stvari?

Ali je vse, kar mislimo, da je za nas slabo, v resnici tudi slabo? Verjetno je kriva naša neučakanost in 
prekratka pamet, da ne vidimo, kako nas Bog ne vodi le od danes do jutri, ampak ima z nami načrte na 
dolgi rok. Navidezno negativni učinki naših molitev nam navadno prinašajo prave rezultate šele čez čas, 
ko na zadeve že pozabimo. Šele ko delamo analizo celotnega življenja, prepoznamo pozitivnega učinke 
vsega, kar se je zgodilo, nas spravljalo v slabo voljo, a nam kljub temu pomagalo predvsem v duhovni rasti. 

Jezus je vdano sprejel Očetovo voljo glede trpljenja in smrti, pa čeprav kot človek ni razumel pravega 
pomena takšnega zemeljskega konca. Zaupal je, sprejel Božji načrt in »bil je uslišan zaradi bogovdanosti«, 
nas skuša prepričati pisatelj pisma Hebrejcem. Na Kalvariji je bil veliki petek za vse navzoče porazen konec 
življenja treh obsojencev. In vendar niso vsi trije enako končali: za Jezusa in desnega razbojnika križanje 
ni predstavljalo konec zgodbe, ampak vstop v drugačno resničnost, levi razbojnik pa ni bil sposoben 
sprejeti svojo smrt kot izziv in priložnost, da svojo navidezno tragiko spremeni sebi v prid. Lep pouk za 
vse nas: človeška tragika je kratkočasna in največkrat le izziv, da iz nje potegnemo tisto, kar se skriva v 
ozadju in vodi v srečen konec slehernega življenja. Zato zaupajmo Bogu, ki je gospodar nad slehernim 
življenjem. župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 5. postna nedelja 22. marec 
 y 5. postna nedelja. Godujeta Lea, spokornica in Klemen August von Gallen, škof.
 y Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste prinesli darove za nove orgle v župnišče in se v nedeljo udeležili ofra. Z 

vašimi darovi nam je uspelo plačati dva delna računa za orgle in druga dela na koru. Naj vam dobri Bog bogato 
povrne s svojo milostjo.

 y Danes imate na razpolago oljčne vejice za butarice na cvetno nedeljo. Darovi od oljk so namenjeni naši salezi-
janski župniji Škofije, ki vsako leto poskrbi za oljčne vejice.

 y V četrtek je praznik Gospodovega oznanjenja. Maši na podružnici in v župnijski cerkvi bosta zvečer ob 17.30. 
Vabljeni. Materam čestitamo ob materinskem dnevu. Seveda očetje niste izvzeti, saj je pravo vzdušje v družini 
vedno odvisno od sodelovanja vseh, predvsem očeta in mame. Program za matere bo letos po maši naslednjo 
nedeljo (29. marca) v dvorani Krajevne skupnosti.

 y Ta teden bosta dva roditeljska sestanka: starši prvoobhajancev imajo srečanje v četrtek ob 19.00, starši bir-
mancev pa v petek ob 19.00.

 y Kot je že praksa zadnjih nekaj let, bo na cvetno nedeljo križev pot po vasi Trstenik. Letos ga bodo pripravili 
birmanci. Križev pot bo ob 14.00. Vabljeni.

 y Za pripravo Božjega groba v velikem tednu je letos na vrsti vas Pangršica.
 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Gorje tistemu, ki dela za to, da bi ga svet hvalil; svet je slab plačnik in vedno 

povrne z nehvaležnostjo.
 y Naslednjo nedeljo prestavimo uro in s tem se tudi spored maš premakne na poletni čas: med tednom bodo 

maše ob 19.00, v Tenetišah bo ob sobotah maša ob 18.00, sobotna maša v župnijski cerkvi pa bo ob 20.00. Ta 
teden so maše med tednom še v zimski kapeli v župnišču, razen v četrtek, ko je praznik. V velikem tednu pa se 
od četrtka vse dogajanje prenese v cerkev in do naslednje zime ne bo maše v kapeli.

 y V mesecu aprilu je še precej prostih dni za mašne namene.
Nedelja
800 Tenetiše
930

5. postna, tiha nedelja
za ++ starše Jožeta in Terezijo Gregorc
za + Tomaža Lombarja (obl.)

22. marec 

Ponedeljek
1730

Jožef Oriol, duhovnik; Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof
1. za + Zdravka Sirca, dar sosedov
2. za + Jožeta Zupana

23. marec

Torek
1730

Katarina Švedska, redovnica, Simon, deček in mučenec
1. za + Aleša, Marjana in Francko Zupan
2. za + mamo Pepco Porenta (obl.)

24. marec

Sreda
1730Tenetiše
1730

Gospodovo oznanjenje; Rebeka, svetopisemska žena
za župljane
1. za + Marijo Štefe (obl.)
2. za + Ivana Lombarja

25. marec

Četrtek
1730

Evgenija, mučenka; Kastul, mučenec
1. za + mamo Frančiško (obl.) in očeta Cirila Valjavca
2. za + mamo Ivanko in teto Milko Markuta

26. marec

Petek
1730

+ Peregrin, redovnik; Frančišek Faa di Bruno, profesor
za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov

27. marec

Sobota
1730Tenetiše
1900

Vojan (Bojan), knez; Milada (Marija Praška), devica
za + mamo Nadi in očeta Poldeta Šenka
za ++ starše, brate in sestre Skokove

28. marec

Nedelja
800 Tenetiše

930

6. postna, cvetna nedelja
1. za + Alojza Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve
2. za + Toma Bajžlja (obl.)
za + Jožeta in Cilko Weisseisen

29. marec

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – 

28. marec


