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KAR SE VIDI, JE ZAČASNO, KAR PA SE NE VIDI, JE VEČNO

Človeško življenje je razpeto med vidnim in nevidnim, dosegljivim in
namišljenim, med dejanskimi možnostmi in utvarami. Tako lahko svoje
bivanje utemeljimo s filozofskimi pojmi: vedno smo razpeti med tem,
kar smo dosegli in cilji, ki smo si jih postavili. Naše sanje so povezane z
mitom o nenehnem napredku, pa čeprav ne vemo, ali je to, kar si želimo,
res prava potreba. Še več, to, kar vidimo, jemljemo kot edino resnično, pa
čeprav je le začasno. Tisti, ki verujejo v Boga, ne delijo tega prepričanja:
smrt je samo prehod iz ene stvarnosti v drugo. Novo obliko bivanja sicer
posamezne veroizpovedi po svoje predstavljajo, vendar vse govorijo o boljšem, popolnejšem
življenju. Takšna je tudi izkušnja apostola Pavla, ko Korinčanom piše: »Mi verujemo in zato tudi
govorimo ... ker se ne oziroma na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi.«
Zakaj se mnogi ne strinjajo s to Pavlovo izkušnjo? Ker nimajo vere, ker je njihovo življenje le
enoplastno, vezano le na vidni svet, ki mine. Tisti, ki svoje življenje vrednoti le s številkami, ki so
dokazane z različnimi poizkusi in natančnimi meritvami, ima plašnice in je njegov pogled zelo
omejen. Zato o znanstvenikih govorimo, da so profesionalni fanatiki in hkrati analfabeti, ki majhen
delček stvarnosti jemljejo kot popolno, vseobsežno resničnost. Tisti, ki je odprt za nove izzive pa ve,
da je življenje skupek neslutenih možnosti, ki jih večina izkoristi v zelo majhnem procentu.
Kako spodbuditi človekovo stegovanje po presežnem, da bodo neslutene možnosti postale del
našega vsakdana? Mislim, da je zelo pomembno, da se opremo na tisto, kar je Božje v nas. To so
naša vest, razum in svoboda. Dobro oblikovana vest je glas, ki ti nikoli ne da miru: enkrat te hvali,
drugič te graja, enkrat te izziva, drugič ti sporoča, da je treba ustaviti konje in se umiriti. In kako
se obnaša naš razum? Hoče biti logičen, nepristranski, a je hkrati zelo sebičen in koristolovski.
Razum išče svoje dobro, zato vse sprejema na relaciji daj-dam, kako s čim manjšim vložkom največ
pridobiš. In kako je s svobodo? Ta je navadno najtežja. Svoboda izziva, ker nam razkriva neslutene
možnosti. Ko imaš pred seboj preveč stvari, pa večina zablokira: ne znajo se odločiti, ne upajo
tvegati. Ravno svoboda pa je ključnega pomena, da se izkažeš kot novi človek, ali pa nazaduješ na
nivo živali, ki se pokorava svojim nagonom. Pravi človek si takrat, ko si se sposoben odločiti za
dobro, ko si sposoben soustvarjati lepši, bolj pravičen svet. Zato je vera temeljnega pomena, ker
povezuje vest, razum in svobodo v nerazdružno enoto, kjer nobena stvar ni v prednosti. Tudi sami
začnimo razmišljati in se obnašati tako kot apostol Pavel: »Mi verujemo in zato govorimo!«
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
10. nedelja med letom
7. junij
yy 10. nedelja med letom. Godujejo Robert Newminstrski, opat in prvi mučenci tržaške Cerkve.
yy Zaključili smo z veroukom. Iskreno se zahvaljujem Aniti, Moniki, Neži in Barbari, ki so mi letos
pomagale voditi posamezne veroučne skupine. Ob tej priložnosti tudi iskrena hvala vsem drugim
sodelavcem, predvsem voditeljem različnih pevskih skupin, pevcem, ministrantom in vsem, ki na
različne načine pomagate v župniji. Bogu hvala, da nas spremlja in je naša župnija zares vedno bolj
živo občestvo, pripravljeno deliti svoje verske in življenjske izkušnje drug z drugim.
yy Danes bomo s skupino župljanov in njihovimi prijatelji poromali v don Boskove kraje in v Lurd.
Obiskali bomo kar nekaj znanih romarskih poti, se najprej spomnili svetnika mladih, svetega Janeza
Boska, katerega 200-letnico rojstva letos obhajamo in skušali romanje združiti z ogledom različnih
znamenitosti. V romarskih krajih se bomo še prav posebej zahvalili za številne milosti, ki jih kot župnija prejemamo in prosili Božjega varstva za obdobje, ki je pred nami.
yy V času župnijskega romanja – od 7. do 13. junija - bosta v župnijski cerkvi samo dvakrat sveti maši,
v ponedeljek in soboto, obakrat ob 20.00. Druge dneve maše v cerkvi ne bo. V soboto tudi ni maše v
Tenetišah. Kdor želi se lahko udeleži maše v kapeli redovne skupnosti, vsak dan ob 9.30. Ta teden me
nadomešča sobrat Andrej Baligač. Njegova telefonska številka je 051 657 182.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Če hočeš biti srečen, moraš srečo zaslužiti s tem, da imaš dobro
srce, ljubiš svoje prijatelje, si potrpežljiv in velikodušen do svojih sovražnikov, jokaš z jokajočimi,
drugim ne zavidaš sreče, delaš dobro vsem, slabega pa nikomur.
yy V mesecu juniju je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
10. nedelja med letom
7. junij
Nedelja
1. za + Mirota Gričarja (obl.)
800 Tenetiše
2. za + Antona Drakslerja (obl.)
30
9
za župljane
Medard, škof; Viljem Angleški, škof
8. junij
Ponedeljek
za + Francko Toporiš (obl.)
2000
Torek
Primož in Felicijan, mučenca; Rihard, škof
9. junij
maša na romanju
Sreda
Bogumil Poljski, škof; Janez Dominici, škof
10. junij
maša na romanju
Četrtek
Barnaba, apostol; Janez Fakunski, redovnik
11. junij
maša na romanju
Petek
Srce Jezusovo; Eskil, mučenec; Adelajda, redovnica
12. junij
maša na romanju
Sobota
Marijino brezmadežno srce; Anton Padovanski, c. uč.
13. junij
2000
za + Marico Urbanček, dar botre
Nedelja
11. nedelja med letom
14. junij
00
8 Tenetiše
za župljane
930
za + Francko Gregorc
čiščenje in
Trstenik – Stare Peter
13. junij
krašenje
Tenetiše – Požonec Ivanka

