
VSAKEGA POUČUJEMO, DA BI GA NAPRAVILI POPOLNEGA V KRISTUSU
Pouk, vzgoja, nasveti in opomini so del našega vsakdanjika. Marsikdo 

čuti dolžnost, da mora s prstom kazati na to, kaj se spodobi za pravega 
moža in ženo, otroka in starčka, izobraženca in čistilko. Sestavili smo 
si spisek določb, ki naj bi veljal za vse brez izjeme. In v glavnem se teh 
določb vsi držimo. Razlika je le v tem, kako gledamo na predpise in 
zakone: eni vidijo v tem prisilo, drugi pa pomoč za dostojno, človeka 
vredno življenje. Za nekatere so predpisi kamen spotike, za druge 
varovalka, ki jih ščiti pred pretirano napetostjo. Vsi lahko delamo iste stvari in na zunaj ne 
bo opaziti nobene razlike, a nameni, zakaj in kako je bila določena stvar narejena, ostajajo 
največkrat skriti.

Ko je apostol Pavel delal analizo svojega življenja - na podlagi njegovih pisem lahko 
rečemo, da je to pogosto počel - je prišel do zaključka, da mu je zaupana odgovorna naloga 
oznanjevanja, za katero mora tudi marsikaj pretrpeti, sicer ne bi bil pravi Kristusov učenec. 
Kološanom je pisal: „Zdaj se veselim, ko trpim za vas ter s svoje strani dopolnjujem v 
svojem telesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v korist njegovemu telesu, 
ki je Cerkev ... Kajti njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka 
poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu.“ 

Pavel se je dobro zavedal, da mu je zaupana odgovorna naloga oznanjevalca, vendar 
ne oznanjevalca svoje modrosti, ampak modrosti tistega, v čigar imenu je bil poslan med 
pogane kot misijonar. Tega apostola najbolj razumejo starši, ki imajo vzgojo svojih otrok za 
prvo in najbolj odgovorno nalogo. Vzgajati nove generacije v pravem duhu ni lahko, zato 
mnogi starši zelo trpijo, ko vidijo otroke, ki so na svoji poti zgrešili in se oddaljili od načel, 
ki njihovim staršem veliko pomenijo. Zato je samoumevno, da se marsikateri od staršev 
čuti krivega in išče odgovor na vprašanje: „Kaj sem naredil narobe, da me je otrok zavrgel 
in se ne zmeni za vrednote, ki so meni pomagale, da sem ostal neomajen v času različnih 
pretresov in stisk?“ To je bila tudi Pavlova izkušnja, ko so mnogi kristjani hitro odpadli od 
prave vere in darovali malikom. Zato je sprejel nase različne odpovedi in trpljenje, da bi s 
svojim zgledom pokazal, da njegov nauk ni neka izmišljotina, ampak resnica, ki nas krepi 
za večno življenje. To resnico je treba oznanjati, o njej je treba govoriti povsod in predvsem 
z jasno držo pokazati, da nas je Jezus prepričal in smo zato postali njegovi učenci.
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Nedelja 16. nedelja med letom 17. julij
yy Danes je 16. nedelja med letom. Godujeta Aleš, spokornik in Hedvika Poljska, kraljica.
yy Naslednjo nedeljo je Krištofova nedelja, ko bomo po maši blagoslovili vaša vozila. Na cesti 
preživimo vedno več časa, promet je tudi pri nas iz dneva v dan bolj gost, zato smo hvaležni, da 
smo na cesti varni. Miva Slovenija nas vabi, da darove za srečno prevožene kilometre namenimo 
našim misijonarjev, ki potrebujejo vozila na svojih prostranih poteh, da pomagajo pri prevozu 
bolnikov, pa tudi hrane in gradbenega materiala. Svoj dar za srečno prevožene kilometre boste 
oddali v pušco pri sobotni in nedeljski maši. Po mašah pa bo blagoslov vaših vozil. V imenu 
Miva Slovenija se vam iskreno zahvaljujem za vsak vaš dar.
yy Smo sredi počitnic in dopustov. Vzemite si čas, da se oddahnete od vsakodnevnega dela in si 
spočijete svoje telo in svojega duha. 
yy Sveto leto usmiljenja: »Božje usmiljenje razumem kot neskončno božjo ljubezen, ki se kaže v 
tem, da noče pustiti človeka samega. Hoče biti z njim. 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 ne neha iskati, pa naj se od njega še tako oddalji.« Milena
yy V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

16. nedelja med letom
za + Rozalijo Sovinec, dar sosedov
za župljane

17. julij

Ponedeljek
1900

Elij iz Koštabone, mučenec; Simon iz Lipnice, duhovnik
za + duhovnika Franca Levstka, dar Plajbajsovih

18. julij

Torek
1900

Arsenij Veliki, puščavnik; Simah, papež
za + Eda Bečana, dar sosedov

19. julij

Sreda
1900

Apolinarij, škof in muč.; Marjeta Antiohijska, muč.
za + mamo Emilijo in očeta Alojza Balažica

20. julij

Četrtek
1900

Lovrenc iz Brindisija, c. uč.; Danijel (Danilo), prerok
za + duhovnika Toneta Maroša 

21. julij

Petek
1900 

Marija Magdalena, spokornica; Menelej, opat
za + Antona Perčiča, dar Starčevih s Hrastja

22. julij

Sobota
2000

Brigita Švedska, red., sozav. Evrope; Janez Kasijan, menih
za ++ starše, brate in sestre Skokove

23. julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

17. nedelja med letom – Krištofova nedelja
za ++ starše Antona in Dorotejo Grašič, br. Toneta in s. Zinko
za + mamo Ano in očeta Jurija Košnika

24. julij

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Erjavec Marica
Tenetiše – Gregorc Dora

23. julij


