
SAVLA SO SE VSI BALI IN MU NISO VERJELI, DA JE UČENEC
V Apostolskih delih beremo: »Tiste dni je Savel prišel v Jeruzalem, kjer 

se je skušal pridružiti učencem. Toda vsi so se ga bali in mu niso verjeli, 
da je učenec. Tedaj se je zanj zavzel Barnaba in ga predstavil apostolom.« 
Savel je osebnost, ki bo krščanstvo postavila na prave temelje. Za njim je 
dolgo obdobje, ko je bil najprej učenec, ki je v domačem Tarzu zvedel o 
veri vse, kar ga je mesto moglo naučiti in oče ga pošlje v Jeruzalem, kamor 
ne odhaja samo kot učenec, ampak tudi kot romar. Pri najboljšem judovskem učitelju 
Gamalielu bo dobil zelo dobro splošno in temeljito teološko izobrazbo in bo s svojo versko 
gorečnostjo prekašal vse svoje vrstnike. Ko kamnajo Štefana je navzoč in v njem se sproži 
sovraštvo brez meja. Kristjane bo preganjal ne le v Jeruzalemu, temveč tudi drugod. Na poti 
v Damask doživi razodetje vstalega Gospoda in vse, za kar je živel, se mu sesuje v prah. Tri 
leta se bo potikal po arabski puščavi, da bo prišel k sebi in sedaj ga najdemo v Jeruzalemu, 
kjer se skuša pridružiti učencem. Nihče ga ne mara, nanj gledajo kot na volka, ki si je nadel 
ovčje oblačilo. Zanj se zavzame Barnaba in ga predstavi apostolom. Vloga preganjalca je pri 
Pavlu ostala neizbrisno znamenje. Na srečo niso vsi proti njemu, kajti ko se je pripravljalo 
najhujše so ga bratje odpeljali v Cezarejo, nato pa poslali v Tarz. Od Petra in Jakoba je prejel 
poslanstvo, ki naj bi ga opravljal v provincah v bližini svojega rojstnega kraja. Zelo hitro se 
bo spet lotil krojenja in šivanja šotorov v očetovi delavnici.

Apostol Pavel ne obupa, ker se zaveda, da se sleherna kriza enkrat konča. V krščanstvu ni 
živl prostora za skrivanje, ampak samo za kesanje in nov začetek. Ko se ozremo na stvari, ki 
so se nam zdele zgolj težava, se nam odpira možnost, da se zamislimo in rečemo: «Tudi to je 
bilo potrebno!« So trenutki, v katerih nas Jezus zdravi in njegova ljubezen lahko popolnoma 
preusmeri naše življenje. On nas rešuje pretirane zagledanosti vase in samouničevalnih 
samogovorov. V času, ki ga živimo je veliko podtikanj, sovraštva in nasilja. Edina rešitev 
je, da zmagata ljubezen in odpuščanje. Človek se ni sposoben v polnosti udejanjiti sam od 
sebe. Kaj je močnejše od skale, ki je nobeno kladivo ne more zdrobiti. Taka skala je Kristus 
in Savel, ki bo postal Pavel, ne bo oznanjal Kristusa, ki dela čudeže in uči, temveč Kristusa, 
ki je pribit na križ in bo tretji dan vstal od mrtvih. Pavel pozna samo poveličanega Kristusa, 
ki ga je videl pred Damaskom in ga je vprašal: »Savel, Savel! Zakaj me preganjaš?« Rekel je: 
»Kdo si, Gospod?« Glas pa je odgovoril: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš.«

Župnik Branko Balažic SDB

5 . V E L I K O N O Č N A  N E D E L J A
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 2 1
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja 5. velikonočna nedelja 2. maj
yy Danes je 5. velikonočna nedelja. Godujeta Atanazij, škof in cerkveni učitelj ter  Boris Mihael, kralj.
yy S praznikom Jožefa Delavca se je začel mesec maj, Marijin mesec, povezan s šmarnično pobožnostjo. Prve tri dni 
bodo šmarnice redno med mašo. Ob nedeljah bo šmarnično branje v sklopu nedeljske maše. Druge tri dni (četrtek, 
petek, sobota) pa bodo šmarnice posebej in ravno tako ob isti uri (19.00). Te tri dni bosta šmarnice vodili Ana in 
Neža Lombar. Kdor pa bo hotel, se lahko ob sobotah tudi udeleži svete maše, ki je redno ob 20.00. Šmarnično branje, 
ki je nastalo pod peresom Tadeje Roblek, predstavlja različna Marijina svetišča po Slovenij in nas vabi, da jih obiš-
čemo in si v bližini določenega svetišča ogledamo še kakšno zanimivost, ki nam jih v naši deželi zares ne manjka. 
Vsak otrok si bo prvi dan izdelal mapo v katero bo vlagal sličice Marijinih cerkva, ki jih bomo spoznavali v zgodbah.

yy V četrtek, 6. maja goduje Dominik Savio, zavetnik ministrantov. Biti skupaj z duhovnikom ob oltarju je velika čast, 
zato pomislite fantje in dekleta iz nižjih razredov osnovne šole, da vas Jezus vabi, da bi bili njegovi sodelavci kot maš-
ni strežniki. Že sedaj se prijavite, da boste s septembrom v skupini kandidatov, ki se bodo pripravljali, da postanejo 
ministranti.

yy Naslednjo nedeljo bo v naši župniji slovesnost svete birme. Birmanci in njihovi starši bodo imeli srečanje z 
nadškofom Stanislavom Zoretom v torek ob 18.00 v župnijski cerkvi. Generalka o poteku slovesnosti bo v 
soboto ob 17.00. Glede nedeljske slovesnosti še ne moremo točno napovedati njenega poteka. Vse je odvisno, 
če bo dano dovoljenje za zbiranje večjega števila udeležencev na prostem. Če bo to dovoljeno, bo birma ob 
10.30 na prostem, sicer bomo morali narediti v dveh rundah v cerkvi: ob 14.00 birmanci 8. razreda  in ob 15.30 
birmanci 9. razreda. O slovesnosti bomo več zvedeli v četrtek po srečanju z birmovalcem v Goričah. V soboto 
ob 9.00 ste starši naprošeni za čiščenje cerkve in okolice ter ureditev vsega potrebnega za slovesnost. V nedeljo 
imajo prednost birmanci, botri in starši birmancev, ker se moramo držati priporočil glede korona virusa. Za 
ostale župljane bo sveta maša ob 7.30 v Tenetišah in ob 8.30 na Trsteniku.

yy Z očetovskim srcem:  Jožef sprejme Marijo, ki je bila noseča, ne da bi postavljal preventivne pogoje. Zaupa angelovim 
besedam. Plemenitost njegovega srca ga je naučila, da je to, kar se je naučil po postavil, podredil ljubezni; in danes, v 
tem svetu, v katerem je duševno, besedno in telesno nasilje nad ženskami očitno, se Jožef predstavlja kot lik spoštljivega 
in nežnega moža, ki se kljub temu, da nima vseh podatkov, odloči za Marijin ugled, dostojanstvo in življenje. V njego-
vem dvomu, kako naj se najbolje odloči, mu je Bog pomagal izbrati tako, da je razsvetlil njegovo presojo.

yy V mesecu maju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

5. velikonočna nedelja
1. za + Petro Arnež
2. za + Katarino Rozman
za župljane

2. maj

Ponedeljek
1900

Filip in Jakob ml., apostola; Teodozij Kijevski, menih
za zdravje

3. maj

Torek
930

1900

Florijan (Cvetko), mučenec; Ladislav Poljski, redovnik
za + nadškofa Alojza Urana
za + Toneta Perčiča (obl.)

4. maj

Sreda
1900

Gotard, menih in škof; Katarina Cittadini, redovna ustan.
za + Mirka Lombarja

5. maj

Četrtek Dominik Savio, zav. ministrantov; Marija srednica vseh milosti 6. maj
Petek Gizela, opatinja; Flavija Domitilia, mučenka 7. maj
Sobota
2000

Bonifacij IV., papež; Viktor (Zmago) Milanski, mučenec
1. za + Jožico Bizjak, dar Elce Lombar
2. za + Slavka Pečnaka

8. maj

Nedelja
730 Tenetiše
830

1030

6. velikonočna nedelja – nedelja turizma
za + Martino Grilc
za + Mirjano Zupan, dar Majevih sošolcev
za + Jasno Kadivec (obl.)

9. maj


