
GOSPOD JE PONIŽAL VISOKO DREVO IN POVIŠAL NIZKO
»Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, 

iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene!« Tako se začne 
poročilo o desetih zapovedih, ki je bilo zapisano pred približno 2.500 leti. 
Večina od njih – razen prvih treh, ki so povezane z našim odnosom do 
Boga – se je ohranilo nespremenjenih vse danes in so vključene v ustave 
posameznih držav. Torej bi v svetu moralo biti vse v najlepšem redu, a 
čutimo, da ni tako. Glavni krivec je človek, ki skuša zamenjati Boga. O tem lepo govori 
prerok Ezekiel, ko je v Gospodovem imenu stopil pred ljudstvo v babilonski sužnosti 
in jim dejal: »Jaz sam bom vzel vršiček visoke cedre in ga potaknil, od njegovih vrhnjih 
mladik bom odtrgal nežno vejico in jo zasadil na visoko in vzvišeno goro … postala bo 
veličastna cedra … Tedaj bodo spoznala vsa drevesa polja, da sem jaz, Gospod, ponižal 
visoko drevo in povišal nizko!« Ta alegorija je naperjena proti politiki kralja Sedekija, ki ga 
je postavil za kralja Nebukadnezar. Sedekija je bil v začetku lojalen babilonskemu režimu, 
kasneje pa je iskal zavezništvo z Egiptom. S tem je prelomil prisego in na Jeruzalem spravil 
nesrečo. Pokori pa bo sledilo tudi olajšanje, ki je izraženo s prispodobo o mogočni cedri 
in Božji obljubi o ponovnem vzponu Davidovega kraljestva. Na »Izraelovem gorskem 
vrhu«, namreč v Jeruzalemu, bo zraslo veličastno drevo, ki pomeni slavno prihodnost 
Izraela. Izvoljeno ljudstvo bodo kot visoko cedro občudovali narodi. To je obljuba o 
Božjem posegu, saj je Bogu vse mogoče, tudi ponižati Babilon in povzdigniti Izrael. 
Podobnih napovedi narodovega uničenja in njegovega ponovnega vstajenja iz prahu, ki je 
podobno novemu rojstvu, je v Stari zavezi veliko in bi jih morali jemati resno, če hočemo, 
da bo zgodovina naša učiteljica in zato naj ne bi ponavljali napak naših predhodnikov. In 
vendar ne gre vse tako, kot smo si zamislili.  Kaj se nam dogaja? 

Sodobnik je poln samega sebe in meni, da je vsemogočen. Boga je potisnil na stranski tir 
in zato sedaj marsikdo čuti, da je epidemija korona virusa kazen za človekovo prevzetnost 
in zavračanje onstranstva. Tudi tiste zapovedi, ki govorijo o naših medsebojnih odnosih, 
izpolnjujemo s figo v žepu. Ne moremo se sprijazniti z resnico, da je brez Boga vse v slepi 
ulici, kajti prve tri zapovedi so pogoj, da bodo tudi naši medsebojni odnosi uspešni. Bog 
nas je ponižal, a nas bo tudi dvignil, ko se bomo vrnili k njemu in mu priznali: »Samo 
človek sem! Zavrgel sem te. Odpusti mi in se ne spominjaj!«
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Nedelja 11. nedelja med letom 13. junij
yy Danes je 11. nedelja med letom. Godujeta Anton Padovanski, cerkveni učitelj in Akvilina, devica in mu-
čenka.

yy Ta teden imamo zadnjič verouk po rednem razporedu.  Naslednjo nedeljo zaključujemo veroučno leto. Otroci 
bodo po sveti maši prejeli spričevala. Odšli bodo na zaslužene počitnice, kar pa ne pomeni, da bodo tudi Jezusa 
poslali za dva meseca na dopust. Zanj so najlepše počitnice, ko je z nami, saj se z nami veseli vseh lepih tre-
nutkov in je žalosten, ko smo zaskrbljeni, bolni in morda trpimo. On je naš spremljevalec tudi na počitniških 
potepanjih, zato si vzemimo vsak dan nekaj časa za klepet z njim in že iz radovednosti obiščimo cerkev v kraju, 
kjer bomo na počitnicah.

yy V soboto se bosta poročila Nejc Smolej in Urša Zupan. Slovesna sveta maša bo ob 16.00. Novoporočencema 
čestitam v imenu župnije in v svojem imenu ter ju vabim, da se aktivno vključita v življenje naše župnije.

yy V nedeljo, 20. junija bo pevska skupina Korona, ki jo vodi organistinja Nena imela pri nas koncert. Na koncertu 
bo sodelovala tudi moška skupina Kostanarji. Naslov koncerta je Pozdrav Gorenjski. Koncert bo popoldne ob 
17.00. Če bo lepo vreme bo koncert na stopnicah pred cerkvijo, sicer pa v cerkvi. Lepo vabljeni.

yy Z očetovskim srcem:  Eden od vidikov, ki je značilen za sv. Jožefa in je bil poudarjen že v času prve socialne 
okrožnice Rerum novarum Leona XIII., je njegov odnos do dela. Sv. Jožef je bil tesar, ki je pošteno delal, da 
je zagotovil vzdrževanje svoje družine. Od njega se je Jezus naučil vrednosti, dostojanstva in veselja nad tem, 
kaj pomeni jesti kruh, ki je sad dela lastnih rok. V našem času, v katerem se zdi, da je delo spet postalo nujno 
socialno vprašanje in brezposelnost včasih dosega vznemirljive ravni tudi med tistimi narodi, v katerih so de-
setletja živeli v neki blaginji, je treba z obnovljeno zavzetostjo razumeti pomen dela, ki daje dostojanstvo, naš 
svetnik pa je vzorni varuh tega.

yy V mesecu juliju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
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

Ponedeljek
1900

Valerij in Rufin, mučenca; Rihard, opat
za + Mirka Lombarja (obl.)

14. junij

Torek
1900

Vid, mučenec; Landelin, opat
za + Milko Nastran, dar Hribarjevih

15. junij

Sreda
1900

Beno iz Meissna, škof; Marija Terezija Sherer, redovnica
za + Slavka Pečnaka

16. junij

Četrtek Rajner, samotar; Terezija, hči portugalskega kralja, redovnica 17. junij
Petek Gregor Janez Barbarigo, škof; Marko in Marcelijan, mučenca 18. junij
Sobota
1600

2000

Nazarij, prvi koprski škof; Romuald, opat in red. ustan.
poročna maša – Urša Zupan in Nejc Smolej
1. za + Francko Gregorc (obl.)
2. za + Jožeta Cudermana, njegove starše in vse ++ Krhanove

19. junij

Nedelja
730 Tenetiše
830

12. nedelja med letom
za + Lojzeta Kaštruna
1. za + organista Lojzeta Lazarja, dar mešanega pevskega zbora
2. za + Alojza, Ivano in Viktorja Javornika

20. junij

čiščenje in krašenje Trstenik: Stanislava Kolander
Tenetiše: Majda Pušavec
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

19. junij


