
BOG NI NAREDIL SMRTI, NE VESELI SE PROPADA ŽIVEGA
»Bog ni naredil smrti, ne veseli se propada živega,« smo danes brali iz 

Knjige modrosti. Toda kaj ta stavek pomeni v kulturi, v kateri ni samoumevno, 
da bi se ljudje v strahu pred smrtjo zatekali v vero v Boga? Očitno tudi smrt ni 
več to, kar je bila. Bog je ustvaril človeka za neminljivost, saj ga je naredil po 
svoji podobi, a to ni dovolj dober razlog, da bi se smeli obnašati kot bogovi. 
Res je, da je smrt ostala tabu in zato o njej nočemo govoriti, kar pa ne pomeni, 
da je nehala vplivati na naše življenje. Kaj se pravzaprav dogaja z nami?

Vsem je jasno, da se svet bliskovito spreminja. Toda tehnološke, gospodarske, družbene, 
kulturne in druge spremembe, čeprav so hitre, so bolj ali manj površinske; spreminjajo 
predvsem način življenja. Tisto, zaradi česar ugotavljamo, da človek ni več to, kar je bil,  je 
njegov bitno spremenjen odnos do smrti. Smrt je absolutna, popolna zareza v naše življenje. 
Nobene druga sprememba ne loči našega življenja na dva dela tako totalno in nepreklicno. 
Če smrt za nas ni več to, kar je bila, tudi življenje ni več to, kar je bilo, potem tudi človek 
ni več to, kar je bil. O tem vprašanju se je pred nekaj leti v sobotni prilogi razpisal zdravnik 
Alojz Ihan, ki pravi, da bi smrti hoteli ubežati, pa čeprav to ni uspelo še nikomur. Včasih so 
človekovo tesnobo reševali z različnimi rituali, danes pa se številni znanstveniki trudijo, da bi 
ustvarili zavest, ki bi bila neodvisna od umrljivega telesa. Včasih smo mislili, nadaljuje Ihan, da 
je minljivo vse, kar je materialno, tudi denar, medtem ko smo za večno imeli duha, umetnost, 
glasbo, literaturo. Zdaj se je tudi to obrnilo. Umetnost je vedno bolj vezana na umetnika: ko 
ga ni več, ni več zanimanja za njegova dela. Tudi denar je bil nekoč geografsko zamejen na 
določeno državo. Bogastvo je bilo nekaj krhkega, kajti ob vojni se je vse porušilo. Zdaj se lahko 
koncentracija kapitala in moči preseli drugam v trenutku, še preden se zgodi kaj neprijetnega. 
Bomo morda našli rešitev za človekovo nesmrtnost z zamrzovanjem človeških organizmov? 
Nesmrtniki bi potem morali začeti radikalno omejevati rojevanje, kar pomeni, da bi se podrle 
vse dosedanje vrednote družbe. Pritrjujemo nesmrtnosti, vendar ne na zemlji, ker bi bil to 
pekel. Hrepenenje po nesmrtnosti, če naj bo pristno, mora biti naslovljeno na Boga. Obujenje 
Jairove hčere v današnjem evangeliju ne oznanja pričakovanja, da hoče Bog naše zemeljsko 
življenje podaljševati v neskončnost, saj bi bilo to popolnoma neznosno, pač pa oznanja, da 
je Bog gospodar življenja, in ga v popolnoma novi obliki, ki je nobeno oko ni videlo in uho ni 
slišalo, naklanja vsem, ki ga ljubijo in upajo vanj.
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Nedelja 13. nedelja med letom 27. junij
yy Danes je 13. nedelja med letom. Godujeta Ema Krška, kneginja in Gudenes, mučenec.
yy Danes je v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Zahvaljujem se prvoobhajancem, njihovim staršem 
in vsem, ki ste pripravljali današnjo slovesnost. Prvoobhajanci so na začetni poti resnega krščanskega življe-
nja, zato jih podprimo z dobrimi spodbudami in zglednim življenjem.

yy V sredo je bil na obisku novi župnik Franc Brečko. Imela sva daljši pogovor glede prevzema župnije in si 
ogledala vse sakralne in druge prostore na Trsteniku in v Tenetišah. Zmenila sva se, da bo slovo sedanjega 
župnika in nastop novega na Trsteniku 1. avgusta pri sveti maši ob 8.30, v Tenetišah pa 8. avgusta ob 7.30, ko 
je na tej podružnici s'menj.

yy Šolsko in veroučno leto sta zaključena in otroci odhajajo na zaslužene počitnice. Sedaj jih ne bodo vznemir-
jale redne šolske obveznosti, a brez nekega načrta in reda bodo tudi počitnice velik dolgčas. Počitnice so tudi 
lepa priložnost za srečevanje z Bogom in poglabljanje svoje vere, zato vzemite na dopust tudi kakšno knjigo 
z duhovno vsebino in stopite v cerkev povsod, kjer boste dopustovali. Želim vam prijetnega oddiha za telo in 
duha. Dneve naj vam zapolni tudi kakšne prijetna zgodba. 

yy Diogen je s krožnikom leče v rokah sedel pred vrati neke hiše. Nobena jed v Atenah ni bila cenejša od leče. 
Če si jedel lečo, je to pomenilo, da bolj reven sploh ne moreš biti. Mimo je prišel vladarjev odposlanec in mu 
rekel: »Diogen, če bi se naučil biti bolj pokoren in bi se vsaj malo prilizoval vladarju, ti danes ne bi bilo treba 
jesti leče.« Diogen je prenehal jesti, dvignil pogled s krožnika, ostro pogledal premožnega sogovornika in mu 
rekel: »Kaj pa je narobe s tabo, brat? Če bi se naučil jesti malo leče, ti ne bi bilo treba biti tako zelo pokoren 
in se tako zelo prilizovati vladarju.« Diogenova pot je pot samospoštovanja, zagovarjanja dostojanstva tudi 
za ceno potrebe po spoštovanju. Vsi potrebujemo spoštovanje drugih. A če je cena, ki jo moramo plačati zanjo, 
ta, da prenehamo biti mi sami, to ni samo previsoka cena, temveč tudi iskanje brez smisla: vse bolj namreč 
postajamo podobni tistemu moškemu, ki je po vsej vasi iskal svojo mulo, pri tem pa jezdil svojo mulo.

yy Z očetovskim srcem:  Poljski pisatelj Jan Dobraczynski v knjigi Očetova senca v obliki romana pripoveduje 
o življenju sv. Jožefa. S sugestivno podobo sence opredeli Jožefov lik, ki je v odnosu do Jezusa zemeljska 
senca nebeškega Očeta: pazi nanj, ga varuje, se nikoli ne loči od njega, tako da hodi po njegovih stopinjah. 
Pomislimo, na kaj Mojzes spominja Izraela: »V puščavi si videl, kako te je Gospod, tvoj Bog, nosil, kakor člo-
vek nosi svojega sina, vso pot« (5 Mz 1,31). Tako je Jožef vse svoje življenje uresničeval očetovstvo. Očetje 
se ne rodijo, očetje postanejo. Oče ne postane oče samo zaradi tega, ker ima otroka, ampak ker je odgovorno 
prevzel skrb zanj. Kadar koli nekdo prevzame skrb za življenje nekoga drugega, v nekem smislu v odnosu do 
njega uresničuje očetovstvo.

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

830

13. nedelja med letom
1. za + Jožeta Gregorca (obl.)
2. za + Jano in Braneta Sitarja
za + Janeza Dobrina

27. junij

Ponedeljek
1900

Irenej (Hotimir) Lyonski, škof in mučenec; Pavel I., papež
za ++ starša Marijo in Petra, brata Petra in sestro Angelo Zaplotnik

28. junij

Torek
1900

Peter in Pavel, apostola; Judita, redovnica
za + Mirjano Zupan, dar veroukarjev 5. razreda

29. junij

Sreda
1900

Oton Bamberški, škof; Bertrand, škof
po namenu iz Švice

30. junij

Četrtek Estera, svetopisemska žena; Aron, svetopisemski očak 1. julij
Petek Janez Frančišek Regis, duhovnik; Evgenija Joubert, redovnica 2. julij
Sobota
2000

Tomaž, apostol; Anatolij, škof
za + Jožeta Perčiča (obl.)

3. julij

Nedelja
730 Tenetiše

830

14. nedelja med letom
1. za + sestro Marijo Jamšek (obl.) in vse ++ Lukančeve
2. v priprošnjo za nedolžne otroke
za + Marijo in Blaža Grosa

4. julij

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

3. julij


