
ZARADI VESELJA, KI GA JE ČAKALO, SI JE NALOŽIL KRIŽ
Kaj smo pripravljeni žrtvovati za lepši jutri? Marsikdo je sposoben 

za lepšo prihodnost žrtvovati vse, kar tisti hip premore. Ni malo takih, 
ki bi zaradi debelejše denarnice bili pripravljeni prodati tudi svojo 
dušo. Zato se ne čudimo, da je marsikateri zvezdnik podpisal pogodbo 
s hudičem: „Ti meni kariero, jaz pa tebi dušo!“ Svet, v katerem živimo, 
je tako mamljiv, da mnogi pozabljajo, da nismo rojeni za svet, ki mine, 
ampak za večno življenje. Zato pisatelj pisma Hebrejcem spodbuja 
krščanske skupnosti: „Uprimo oči v Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere. Zaradi veselja, 
ki ga je čakalo, si je naložil križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega prestola.“

Gledati na daljši rok in se ne zadovoljiti s trenutno priložnostjo. Tako razmišlja 
moder človek, ki se zaveda, da življenje ni od danes do jutri, da je treba imeti pred seboj 
dolgoročni program in načrte, ki te presegajo in so zato izziv, da se vsak dan potrudiš, 
da bi se zastavljenim ciljem čim bolj približal. Tako je razmišljal Jezus, ko se je odločil, 
da si bo naložil križ. Tudi sam je bil pred težko odločitvijo glede svojega poslanstva: ali 
se bo odločil za kariero, ali za daljšo pot, ki ne prinaša hitrih uspehov, dolgoročno pa 
vodi v polnost življenja. Tudi zanj je bilo življenje izziv, ki ga ni sprejel le zaradi sebe, 
ampak zaradi človeštva. Ni prišel na svet zaradi sebe, ampak zaradi nas, zaradi našega 
odrešenja.

Marsikdo se sprašuje, zakaj so žrtve potrebne? „Samo enkrat živimo!“ meni večina. 
„Zakaj ne bi uživali ta trenutek, ki ga imamo na razpolago?“ Tudi jaz mislim tako, 
vendar sem nekoliko preračunljiv in iščem odgovor na vprašanje: „Kateri užitek mi 
bo prinesel trajnejše zadovoljstvo, da ne bom zadovoljen le danes, ampak tudi jutri, 
čez deset, dvajset in več let?“ Ko bi tako razmišljali naši politiki, korupcije ne bi bilo. 
Naenkrat bi bili vsi zadovoljni, tisti, ki imajo veliko in tisti, ki imajo malo, a vendar 
dovolj za preživetje. Kdor tako razmišlja, je pripravljen sprejeti različne odpovedi in 
si naložiti križ. Ne gre za trpljenje zaradi trpljenja, ampak zaradi polnosti življenja. 
Lahka pot ni nikomur prinesla trajnejših uspehov. Samo tisti, ki je stopil na pot trdega 
dela in brzdanja svojih strasti, je na koncu uspešen in zadovoljen. In tukaj nam je 
Kristus, ki si je naložil križ in nam z njim zagotovil odrešenje, najlepši zgled. Splača se 
ga posnemati.
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Nedelja 20. nedelja med letom 14. avgust
yy Danes je 20. nedelja med letom. Godujeta Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec ter Elizabeta Renzi, 
redovna ustanoviteljica. 
yy V ponedeljek je praznik Marijinega vnebovzetja in dela prost dan. Maše bodo kot ob nedeljah, ob 7.30 v Tene-
tišah in ob 8.30 na Trsteniku. 
yy »Po celem svetu, v zadnjem času vedno več tudi po Evropi, doživljamo stopnjevanje nasilja, ki presega vse 
razumne meje in je onstran vsega človeškega. Posledično se v ljudeh zbuja negotovost, rojeva strah in se morda 
kažejo že prvi zametki sovraštva. Kristjani se moramo temu upreti na zelo krščanski način. Kakor naši predniki 
v preteklosti, se tudi mi lahko z vero, zaupanjem in pobožnostjo obrnemo na Boga ter ga prosimo za varstvo in 
pomoč. Primerno je, da mu to prošnjo izročimo po posredovanju naše nebeške Matere Marije.« nas je v svojem 
pismu povabil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Zato bomo imeli na veliki šmaren, dvajset minut pred vsako 
mašo, molitev rožnega venca s prošnjo za Božje varstvo, strpnost in razumno reševanje rasnih, ideoloških, 
političnih in drugih problemov. Vabljeni, da že pred praznično mašo pokažemo, da zaupamo Bogu.
yy Samo dva dneva nas ločita od letošnjega oratorija. Naši animatorji že nestrpno čakajo otroke. Prijavnic še ni 
veliko, zato vas vabim, da to storite jutri, ali v torek ob prijavi otrok. Začetek oratorija bo ob 9.00. V času oratorija 
se priporočamo za domače stvari, kot so piškoti, sadje in tudi paradižnik, kumare, paprika. Pri kosilu pridejo 
takšni priboljški vedno prav. Že sedaj se vam v imenu otrok in animatorjev zahvaljujemo za vašo velikodušnost.
yy V nedeljo, 21. avgusta bomo poromali k sveti Katarini v Lom. Tam bo zaobljubljena maša ob 9.00. Vabljeni v 
čim večjem številu, da si izprosimo potrebne modrosti za novo šolsko, akademsko in veroučno leto ter tudi 
uspešno poslovno delo za čas po letošnjih dopustih.
yy Sveto leto usmiljenja: Papež Frančišek rad uporablja primere iz narave, ko govori o Božjem usmiljenju. »Na 
nebu vidimo mnoge zvezde, a ko posije sonce, se zvezde ne vidijo. Tako je tudi z Božjim usmiljenjem: je velika 
luč ljubezni in nežnosti. Bog ne odpušča z nekim dekretom, ampak z ljubkovanjem, ljubkuje rane našega greha. 
Kajti On je vključen v odpuščanje, vključen je v naše zveličanje. Na ta način je Jezus spovednik: ne ponižuje, 
ne pravi ‘Povej, kaj si storil, kdaj si to storil, kako in s kom si to storil!'” Jezus pravi: ‘Pojdi in od sedaj naprej ne 
greši več.’ Božje usmiljenje je veliko, Jezusovo usmiljenje je veliko. Odpušča nam. Ljubkuje nas.”
yy V mesecu avgustu je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

20. nedelja med letom
za + mamo Marijo (obl.) in vse ++ Lukančeve
za + očeta in moža Janeza Dolinarja (obl.)

14. avgust

Ponedeljek
730 Tenetiše
830

Marijino vnebovzetje; Tarzicij, mučenec – d. p. d.
za + Rozalijo Sovinec, dar sosedov
za + mamo Ivano in Roka Studena

15. avgust

Torek
1900

Rok, spokornik; Štefan I., Ogrski kralj
za + Edota, Veroniko in Angelo

16. avgust

Sreda
1900

Evzebij, papež in mučenec; Hijacint, duhovnik
za + Stanka Kerna (obl.)

17. avgust

Četrtek
1900

Helena (Alenka), cesarica; Leonard, opat
za ++ Mlinarjeve in Ločanove

18. avgust

Petek
1900 

Janez Eudes, duhovnik; Ludvik Toulouški, škof
za + Antona Perčiča, dar sosedov

19. avgust

Sobota
2000

Bernard, opat in c. uč.; Samuel (Samo), prerok
za + Mirka Lombarja

20. avgust

Nedelja
730 Tenetiše
830

900 Lom

21. nedelja med letom
za + Ano, Aleša in Francija Grašiča
za + Petra (obl.) in Katarino Eljon
zaobljubljena maša

21. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik – Zaplotnik Tončka
Tenetiše – Hribar Marica

20. avgust


