
BOJTE SE TISTEGA, KI MORE DUŠO IN TELO POGUBITI V PEKEL
Koga se bojim? Kdo tako nasilno posega v moje življenje, da me je 

strah, ne upam imeti svojega mnenja in bežim pred ljudmi? Mnogi so 
prestrašeni in delajo le tako, kot jim drugi zapovedujejo. Zakaj se bojimo 
življenja? Ker je naš vsakdanjik poln različnih oblik nasilja, zato si 
marsikdo ne zna odgovoriti na vprašanje: Kdo sem? Kaj bi rad postal? Na 
koga se lahko zanesem?

Jezus je dobro poznal človeške stiske? Množica, ki ga je poslušala, je bila podobna 
čredi, ki se ne znajde in zato čaka pravega voditelja. Marsikdo se namreč izdaja za pastirja, 
a je le najemnik in mu je prav malo mar, kaj se bo zgodilo s čredo. Pa to še ni najhujše. 
Bolj se je treba bati tatov in roparjev, ki prežijo v ozadju in skrbno opazujejo ovce, ki so 
samosvoje in ne poslušajo pastirja. Takšne ovce lahko hitro preslepiš in jih odvedeš v 
neznano, v deželo, ki obstaja samo v bujni domišljiji. Realnost je večkrat trda, neizprosna 
in zato preživijo le najbolj izkušeni.

»Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki 
more dušo in telo pogubiti v pekel!« je Jezus rekel svojim učencem. Jezus nas opozarja, da 
na življenje ne smemo gledati preveč enostransko. Brez hrane in pijače sicer ne preživimo, 
ni pa to edina stvar in cilj našega življenja. Ustvarjeni smo po Božji podobi, zato duhovne 
plati našega življenja ne smemo zanemarjati. Jed in pijača ne moreta dati življenju smisel, 
ampak nam samo pomagata pri ustvarjanju prave infrastrukture, kako bomo živeli skupaj 
z drugimi in kako bomo z darovi, ki smo jih prejeli, pustili za seboj neizbrisne pozitivne 
sledi. In tukaj se srečamo z veliko zmedo.

Katera duhovnost je prava in kateri duhovni voditelj mi iskreno želi pomagati in me ne 
bo izkoristil? Jezus je ob neki drugi priložnosti apostolom dejal, da v Božje kraljestvo ne 
pridejo tisti, ki se povsod hvalijo s svojo pobožnostjo, ampak samo tisti, ki Božjo besedo 
poslušajo in jo tudi izpolnijo. Bati se moramo predvsem tistih, ki povsod govorijo o Bogu, 
njihove družine pa so v popolnem razsulu. To niso pravi pričevalci, zato je nevarno hoditi 
za njimi. Kdor namreč ne živi po evangeliju, nima Jezusovega duha in ne more biti njegov 
učenec. Zato Jezus zaključi svoje pripovedovanje brez ovinkarjenja: »Vsakega torej, ki me 
bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor 
pa me bo zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 12. nedelja med letom 21. junij
yy Danes je 12. nedelja med letom. Godujeta Alojzij Gonzaga, redovnik in Rajmund, škof.
yy Danes je v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Na ta dogodek so se veroukarji 3. razreda resno prip-
ravljali in komaj čakali, da bodo lahko pri maši odslej lahko vedno prejeli Jezusa v sveti hostiji. Te navdušene 
mlade podprimo s svojim zgledom vrednega prejemanja Jezusa pri obhajilu in jim pokažimo, da kako je treba 
vse to, kar se dogaja v cerkvi med mašo, prenesti v naše vsakdanje življenje, kjer je treba Božjo ljubezen deliti, 
sprejemati drug drugega in si odpuščati.

yy Ta teden smo imeli z otroki zadnjo uro verouka v tem šolskem letu. Razdelili smo jim spričevala in pred njimi 
so zaslužene počitnice. V času počitnic Bog ni na dopustu. On nas pričakuje povsod, kjer bomo počitnikovali. 
Ob nedeljah in vstopimo v najbližjo cerkev in si pri maši, ali privatnem obisku cerkve, vzemimo čas za osebno 
srečanje z Bogom ter z njim delimo prijetne in tudi manj vesele trenutke našega življenja.

yy Prvo nedeljo v juliju, ko je praznik Cirila in Metoda, ki sta oznanjala evangelij tudi v naših krajih, bomo imeli 
zaobljubljeno mašo v Kokri. Sveta maša bo ob 8.30. Že sedaj si rezervirajte čas, da se bomo v čim lepšem številu 
zahvalili Mariji za njeno priprošnjo in posredovanje pri njenem sinu Jezusu.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Radi govorimo, da so mladi prihodnost sveta. Oni so seda-
njost, bogatijo jo s svojim prispevkom. Mlad človek ni več otrok, je v življenjskem trenutku, ko začenja spre-
jemati različne odgovornosti pri sodelovanju z odraslimi na poti razvoja družine, družbe, Cerkve. Sinoda je 
spoznala, da verniki v Cerkvi nimajo vedno Jezusove drže. Namesto da bi bili pripravljeni do konca poslušati, 
včasih prevladuje težnja, da odgovarjajo z vnaprej izdelanimi odgovori in recepti, ne da bi pri tem dopustili, da 
se vprašanja mladih zastavijo v svoji novosti, in ne da bi sprejeli njihov izziv. Pa vendar, šele ko Cerkev zapusti 
toge sheme in začne pozorno poslušati mlade, jo ta empatija obogati, saj dovoli, da mladi podarijo svoj prispe-
vek skupnosti, ko ji pomagajo, da se odpre novim občutljivostim in si zastavlja še neodkrita vprašanja. (64-65)

yy V mesecu juliju je še precej mest za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše
830

12. nedelja med letom
za + Lojzeta Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve
za + Angelo Rozman

21. junij

Ponedeljek
1900

Pavlin iz Nole, škof; Ahacij in tovariši, mučenci
1. za zdravje
2. za + Alojza Javornika (obl.) in vse ++ Španove

22. junij

Torek
1900

Jožef Cafasso, redovnik; Edeltruda, opatinja
1. za + Alojzijo in Franca Lebna
2. za + Andreja Krničarja ml. (obl.)

23.  junij

Sreda
1900

Rojstvo Janeza Krstnika; Simplicij, škof
za + Janeza Perčiča

24.  junij

Četrtek Dan državnosti – d.p.d.; Viljem iz Vercellija, opat 25.  junij
Petek Ciril Aleksandrijski, škof in c. uč.; Janez in Pavel, mučenca 26.  junij
Sobota
2000

Ema (Hema) Krška, kneginja; Gudenes, mučenec
1. za + Mirka Toporiša (obl.)
2. za + očeta Ludvika (obl.) in mamo Cilko Teran

27.  junij

Nedelja
730 Tenetiše

830

13. nedelja med letom
1. za + Ano in Alojza Rezàrja (obl.) in Anico Toporš
2. za + Jožeta Gregorca (obl.)
za + Tomaža Repenška (obl.)

28.  junij

čiščenje in krašenje Trstenik: Toporiš Marinka
Tenetiše: Čuk Marta
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

27.  junij


