
POŠILJAM TI ONEZIMA, DA GA SPREJMEŠ IN SICER NE VEČ KOT SUŽNJA
Pobegi od doma so na dnevnem redu. Marsikateri otrok ne zdrži pri svojih 

starših in bi rad čim prej prišel na svoje. Kje so vzroki za takšne neljube razmere? 
Verjetno je prvi razlog ta, da nimamo dovolj časa drug za drugega, marsikateri 
starš otroka jemlje za svojo lastnino, posebno očetje so pogostokrat preveč 
gospodovalni in ukazovalni, matere pa preveč zaščitniške. Še bi lahko naštevali 
razloge, ki privedejo do kratkih stikov v družinah. V podobni težki situaciji je 
bil tudi apostol Pavel, ko se je k njemu zatekel suženj Onezim, ki je pobegnil 
od svojega gospodarja Filemona. Pavel je s Filemonom prijateljeval, zato je bil prisiljen korektno 
rešiti neljubo situacijo. V pismu prijatelju zato izpostavi način, kako se bosta z Onezimom pobotala. 
Takole mu piše: „Morda je bil zato za kratek čas ločen od tebe, da bi ga spet pridobil za zmeraj, in 
sicer ne več kot sužnja, ampak več kot sužnja, kot brata, ki je nadvse ljub najprej meni, še toliko bolj 
pa tebi, tako kot človek kakor tudi v Gospodu.“

Marsikdo pobegne od doma nepremišljeno, zaradi kakšne manjše zamere, a kmalu uvidi, da je 
naredil napako in bi se rad vrnil. Dandanes se to zgodi, ko starši zaljubljencu prepovejo, da bi se s 
svojim dekletom čez noč preselil v domačo hišo, češ, kaj bodo pa sosedje rekli. Zaljubljenca si najdeta 
začasno stanovanje, a kmalu vidita, da nista kos nastalim razmeram: stroški so previsoki, denarja 
pa nikoli dovolj. Od staršev je zelo odvisno, ali bodo sposobni na eno oko zamižati in podati roko 
sprave. Nisem pristaš „svobodne ljubezni“, a časi so taki, da je treba nekaj časa potrpeti in se zadeve 
skoraj vedno uredijo. Pri pobegu za kratek čas je zelo pomembno, da pravi trenutek pogoltnemo 
užaljenost in ne prilivamo dodatnega olja na ogenj, ki se bo slej ko prej sam pogasil.

V Pavlovem primeru pa je šlo za drugačno zadevo: prijatelju Filemonu priporoča, naj Onezima ne 
sprejme nazaj kot sužnja, ampak kot svobodnjaka. To pa predstavlja naslednji korak v velikodušnosti, 
ko ni dovolj le odpuščanje, ampak posinovljenje. V sužnjelastniški družbi je bilo takšno razmišljanje 
revolucionarno. Za apostola Pavla vemo, da se je zelo trudil, da sužnjev več ne bi bilo in bi se vsakdo 
lahko sam odločil, kaj hoče v življenju postati. To nam pripada kot osnovna pravica do življenja, ki 
je svoboden dar, zato si ga nihče ne sme lastiti in ga ogrožati. Vendar Pavel doda še nekaj: vsakdo 
ima pravo ceno šele v Bogu, ki je njegov stvarnik. Zato je vsako življenje Božji dar in s tem Božja, ne 
človeška lastnina. Bogu bomo dajali odgovor, kako smo skrbeli za svoje življenje, kako smo se borili 
za integriteto in spoštovanje življenja naših bližnjih. Vsi smo bratje in sestre v Kristusu, nebeški Oče 
nas je vzljubil in sprejel za svoje otroke. Bogu hvala, da nas tako ceni in nam zaupa.
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Nedelja 23. nedelja med letom – angelska nedelja 4. september
yy Danes je 23. nedelja med letom – angelska nedelja. Godujeta Rozalija Sicilska, devica in spokornica ter 
Mojzes, prerok.
yy Začetek verouka bo naslednji teden. Vpis otrok prvega razreda bo v ponedeljek, 12. septembra ob 15.00. 
yy Danes, 4. septembra bo ob 11.00 na Mali Polani sveta maša ob koncu pašne sezone. 
yy Ofer današnje nedelje je namenjen za obnovitvena dela na podružnici Tenetiše. Plačati moramo delni račun 
opravljenih del. Iskrena hvala za vašo solidarnost. Na podružnici smo že nabavili nova aluminijska zunanja 
vrata na vhodu v cerkev in v zakristijo ter posodobili ozvočenje. Jutri bomo začeli postavljati odre za beljenje 
notranjosti cerkve. To bomo naredili v lastni režiji, zato naprošam moške, ki niste v službah, da priskočite na 
pomoč dopoldne, drugi pa po službi. S tem prostovoljnim delom bomo stroške obnove precej pocenili.
yy Danes, v nedeljo, 4. septembra bo v dvorani KS Trstenik predstavitev videa o romanju po Baragovih poteh v 
ZDA in Kanadi. Ob 15.00 ste vabljeni tudi tisti, ki niste bili na romanju in vas zanima, kaj vse smo doživeli. 
yy V četrtek je praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Sveta maša bo zvečer ob 19.00. Vabljeni.
yy V soboto bo za Ljubljansko nadškofijo molitveni dan za nove duhovne poklice na Brezjah. Letos to srečanja 
pripravlja naša, tržiška dekanija skupaj z bogoslovci. Lepo vas vabim, da se tega molitvenega dne udeležimo v 
čim večjem številu in prosimo za nove duhovne poklice ter zvestobo teh, ki so že v Božjem vinogradu.
yy Naslednjo nedeljo, 11. septembra bo srečanje letošnjih jubilantov. Vsi, ki ste bili poročeni v naši župniji boste 
prejeli pismo z vabilom na srečanje. Vse, tudi druge pare, ki ste bili poročeni v drugih župnijah, pa lepo prosim, 
da nam svojo udeležbo na srečanju pravočasno sporočite. Po maši bomo pred cerkvijo jubilantom nazdravili, 
verjetno pa bo tudi kakšna potica in pecivo.
yy Sveto leto usmiljenja: Papež Frančišek v letu Božjega usmiljenja pogostokrat ponavlja: »Božje odpuščanje je 
tisto, kar vsi potrebujemo. Je največje znamenje njegovega usmiljenja. Vsak grešnik, ki mu je bilo odpuščeno, je 
poklican, da ta dar podeli z vsakim bratom in sestro, ki ju sreča. Vsi, ki jih je Gospod postavil ob nas, družinski 
člani, prijatelji, kolegi, župljani, vsi so kakor mi potrebni Božjega usmiljenja.«
yy V mesecu septembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

23. nedelja med letom - angelska nedelja
1. za + Štefana Požonca (obl.) in njegove starše
2. za + Marijo Markovič (obl.)
za + Angelo Krničar

4. september

Ponedeljek
1900

Mati Terezija, redovna ustan.; Viktorin Asiški, mučenec
za + Hani Napast

5. september

Torek
1900

Zaharija, prerok; Bertrand, redovnik
za + Mirka Lombarja

6. september

Sreda
1900

Mirko Križevčan, mučenec; Regina, devica in mučenka
za zdravje Nežke Arnolj

7. september

Četrtek
1900

Rojstvo Device Marije – mali šmaren; Serafina, redovnica
za + Jožeta Štefe (obl.) in vse ++ Mlinarjeve

8. september

Petek
1900 

Peter Klaver, misijonar; Gorgonij, mučenec
za + Angelo, Franca in brate Bečan

9. september

Sobota
2000

Nikolaj Tolentinski, spokornik; Pulherija, cesarica
za + Franca Urbančka, dar sosedov iz Čadovelj

10. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

24. nedelja med letom
1. za + Marijo Dolžan, dar sosedov
2. za ++ Jožove, starše Pušar in Sonjo Róde
za + Jožeta Lombarja, dar sosedov z Babnega vrta

11. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Uranič Lidija
Tenetiše – Košnjek Jerič Petra

10. september


