
KAČA ME JE ZAPELJALA IN SEM JEDLA
»Ležim, ležim že celo večnost, ležim že celo svoje kratko in ne prav pocukrano 

življenje. Ležim na kavču, kavču Freudovskemu, kavču neudobnemu, kavču 
zahrbtnemu, kavču začaranemu. In zakaj? Kača je ovila moj vrat, ovila je moje 
roke in noge, ovila je moj trup. Izsrkala je mojo dobroto. Nič je ni ostalo – dobrote! 
Od kod je prišla? Neznana usta šepetajo, da je morda prikorakala s severa, da jo je 
morda prinesel bistri veter, da sem jo morda rodila sama s carskim rezom. Zlobna 
je. Zakaj je tako zlobna? Ker je vsak njen atom v bistvu majhen diamant zlobe, ki renči skozi priprte 
zobe, čaka, čaka, da ugrizne v nekaj mesnatega, da se pocedi gosta slina in od užitka zaječi želodec. 
In zakaj jaz? Zakaj si jo ravno jaz zaslužim? Očitno si jo že zaslužim. Usoda že ve. Karma se ne zmoti. 
Si jo že zaslužim za nekaj. Si jo že zaslužim za nekoga. In … Vprašanje za milijon cekinov: Kako 
jo zmrcvarim, zakoljem, razrežem, zažgem, uročim, ugonobim ali vsaj naprtim kakemu drugemu 
smrtniku? Kako začutim spet tisti topli del sebe v meni? Nimam pojma, zato pa še vedno ležim, ležim 
na kavču Freudovskemu, kjer čakam, čakam, da se kača končno v svoj rep ugrizne.« Lucija Beškovnik

Tako pripoveduje sodobna preganjana Eva v svoji pesmi. Številnim skušnjavam se ne more upreti, 
ves čas jo jezijo in bolijo različne omejitve. Ne more biti vesela, če nima vsega. Na to rano pritisne kača 
in že jo ima. Eva prelomi Božji načrt, vanj potegne še Adama in nesreča je tu. Upor Bogu se konča z 
izgonom iz raja veselja in zadovoljstva.

Hudič v podobi kače je skušal Evo. Vedel je, na katerem področju je slabotna. Vanjo je posejal 
seme dvoma: »Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu?« Samo par besed 
– »Ali je Bog res rekel?« – je posejalo dvom v Evinem srcu. Zakaj se ni zanesla na Boga in njegovo 
besedo? Zakaj ni poiskala Adama, ga prosila za nasvet? Kje pa je sploh bil Adam? Hudič je poiskal 
Evo, ko je bila sama, brez Adamove podpore. Hudič prav dobro ve, na katerem področju so ženske 
najšibkejše. Pihal ji je na dušo: »Nikakor ne bosta umrla, ampak bosta spoznala, kaj je dobro in kaj 
hudo. Postala bosta kakor Bog.«

Ljudje smo radovedni ali »znatiželjni«. Verjetno je tudi Eva želela vedeti več, spoznati vse 
skrivnosti. Hudič ji je prikazal drevo v najlepši luči: dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, 
ker daje spoznanje. Eva je podlegla skušnjavi in za seboj potegnila še Adama. Posledica neposlušnosti 
je bila duhovna smrt, kot je napovedal Bog. Postala je ločena od Boga, umrl je njen odnos zaupanja. 
Potrebovali smo novo Evo, Marijo. Ona je premagala skušnjavo, rodila nam je odrešenika. Z Jezusom 
in Marijo smo sposobni premagati hudiča. 
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Nedelja 10. nedelja med letom 6. junij
yy Danes je 10. nedelja med letom. Godujeta Norbert, škof in redovni ustanovitelj ter Gilbert, opat.
yy Z otroki imamo letos verouk do 20. junija. Ta teden bo verouk tudi za letošnje birmance – v četrtek ob 15.00 za 
8. razred in v petek ob 13.30 za 9. razred.

yy Prvo sveto obhajilo bo letos 27. junija ob 9.30. Na to pomembno slovesnost se pripravlja devet letošnjih veroukarjev 
tretjega razreda. Zahvaljujem se njihovim staršem za udeležbo na skupnih srečanjih skupaj z njihovimi otroki in za 
dobro pripravo otrok na prvo sveto spoved. Letošnje prvoobhajance in tudi birmance vam priporočam v molitev.

yy V ponedeljek, 31. maja smo imeli sestanek ŽPS. Pogovarjali smo se o vplivu korona virusa na pastoralno delo, 
analizirali dogajanje  v zvezi z letošnjo birmo in prvim obhajilom in načrtovali počitniške programe –zaobljub-
ljena maša v Kokri bo 4. julija, v Lomu pa 22. avgusta, oratorij bo od 23. do 27. avgusta. Člane ŽPS sem seznanil 
z odločitvijo salezijanskega inšpektorja Marka Košnika, da bo s 1. avgustom 2021 v obeh župnijah zamenjava 
župnika. Novi župnik bo Franc Brečko.

yy V petek, 11. junija bo zvečer ob 19.00 srečanje oratorijskih animatorjev. Med animatorje so povabljeni tudi 
letošnji birmanci.

yy V petek je praznik Srca Jezusovega. Letos je 10. obletnica kapelice Srca Jezusovega v Čadovljah. Ob 20.00 bo 
pri kapelici sveta maša za vse župljane. Vabljeni.

yy Z očetovskim srcem: Kako je bilo z Jožefovo družino v času Jezusovega otroštva. Evangelij ne navaja podatkov o tem, koliko časa so 
Marija, Jožef in Jezus ostali v Egiptu. Sveta Družina se je morala spoprijeti s konkretnimi težavami kakor vse druge družine, kakor šte-
vilni naši bratje migranti, ki tudi danes tvegajo življenje, prisiljeni zaradi nesreč in lakote. V tem smislu mislim, da je sv. Jožef v resnici 
poseben zavetnik vseh tistih, ki morajo zapustiti svojo zemljo zaradi vojn, sovraštva, preganjanja in bede. Na koncu vsakega dogodka, v 
katerem ima Jožef glavno vlogo, evangelij pripomni, da je vstal, vzel s seboj otroka in njegovo mater ter naredil, kar mu je Bog naročil. 
Dejansko sta Jezus in njegova mati Marija najdragocenejši zaklad naše vere. Stalno se moramo spraševati, ali z vsemi svojimi močmi 
varujemo Jezusa in Marijo, ki sta skrivnostno zaupana naši odgovornosti, naši skrbi, našemu varstvu. Sin Vsemogočnega pride na svet 
tako, da sprejme stanje velike slabotnosti. Potrebuje Jožefa, da ga brani, zaščiti, neguje in da lahko raste. Bog zaupa v tega moža, kakor 
to stori Marija, ki v Jožefu najde njega, ki ji ne želi samo rešiti življenje, ampak bo vedno poskrbel zanjo in za otroka. V tem smislu ni 
mogoče, da bi sv. Jožef ne bil varuh Cerkve. 

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

830

10. nedelja med letom
1. za + Petra Hribarja, dar Judite z družino
2. urna maša za Tenetiše
za ++ starše Cuderman in vse ++ Krhanove

6. junij

Ponedeljek
1900

Robert Newminstrski, opat; Marija Terezija, red. ustan.
za + staro mamo Ivanko Košnik ob rojstnem dnevu

7. junij

Torek
1900

Medard, škof; Viljem Angleški, škof
za + Janeza Perčiča (obl.)

8. junij

Sreda
1900

Primož in Felicijan, mučenca; Efrem Sirski, c. uč.
za zdravje M

9. junij

Četrtek Bogumil Poljski, škof; Edvard Poppe, duhovni pisatelj 10. junij
Petek
2000

Srce Jezusovo – Barnaba, apostol; Janez Fakunski, redovnik
Čadovlje – kapelica – za vse župljane

11. junij

Sobota
2000

Marijino brezmadežno srce; Eskil, mučenec
1. za + Janeza Košnika, dar sosedov
2. za + Zalko Zupan, dar sosedov

12. junij

Nedelja
730 Tenetiše

830

11. nedelja med letom
1. za + mamo Nado (obl.), vse ++ Benedičičeve in Nado Lukanec
2. za + Francija Jalna, dar družine Ovsenik
3. za + Franca Pušarja
za + Marijo Štern, dar sosedov

13. junij

čiščenje in krašenje Trstenik: Lidija Uranič
Tenetiše: Petra Košnjek Jerič
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

12. junij


