
ZA TEBOJ BOM HODIL KAMOR KOLI POJDEŠ
V teh dneh so oči mnogih zazrte v posvečevanje letošnjih 

novomašnikov. Samo štirje so v ljubljanski in mariborski nadškofiji. 
Kakšen si morda zastavlja vprašanje: »Ali Jezus danes več ne kliče?« 
Spontan odgovor bi bil: »Zgleda, da res ne! Morda smo prepričani, da 
Boga več ne potrebujemo in zato ne prosimo? Ali pa prosimo premalo 
angažirano in menimo: ‚Sosedov naj gre, našega pa je škoda!‘« Veliko 
vprašanj, ki zahtevajo odgovore.

Jezus vedno kliče, kajti njegov vinograd, ki potrebuje delavcev, se ne krči, ampak se 
vedno bolj širi? Zakaj je potem tako majhen odziv? Mislim, da je eden od vzrokov ta, da 
je naše življenje preveč hrupno in zato ne slišimo njegovega klica. Manjka nam tišina, ne 
trudimo se, da bi se poglobili vase in se umirili, kajti Jezus ne kliče ne v viharju, ki vse 
obrne na glavo, ampak samo v tišini, ki pomirja in razkriva lepoto življenja.

»Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš!« je nekdo rekel Jezusu. Odgovor je bil: »Lisice 
imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Tak 
odgovor je verjetno kandidata odbil in je odšel z dolgim nosim. Kdo bi pa šel nekam, 
kjer ne veš, kako boš preživel! In vendar, Jezus ne želi, da bi živeli v neki iluziji, da bo 
tisti, ki se odloči za duhovni poklic, imel idealne pogoje za življenje. Daleč od tega. Tisti, 
ki se danes odloča za ozko hojo za Gospodom, dobi oznako, da je neumen, ali še huje, 
da je homoseksualec ali celo pedofil.

Kako je Jezus izbiral apostole? Peter in Janez sta ga vprašala: »Učenik, kje stanuješ?« 
Rekel jima je: »Pridita in poglejta!« Povabil ju je, naj kakšen dan preživita pri njem in 
se prepričata. Tudi danes imajo kandidati za duhovni poklic priložnost, da nekaj časa 
opazujejo in se potem odločijo, da ostanejo, ali odidejo. Kdor pozna samega sebe, lahko 
hitro pride do zaključka, da je tak poklic preveč zahteven in sam ni dovolj sposoben za 
kaj takega. Takim Jezus odgovarja: »Pusti, naj drugi poskrbijo za tvoje starše, ti pa pojdi 
in oznanjaj Božje kraljestvo!« Mnogi so neodločni in cincajo, kaj naj naredijo. Kakšen 
je celo srečen, če mu odločitev predlaga kdo drug, ker se bo ob morebitnem neuspehu 
lahko izgovarjal, da so mu tako svetovali in zato sam ni nič kriv. Takim Jezus odgovarja: 
»Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.« Zato 
je dobro, da s svojim zgledom in molitvijo podpiramo mlade, ki se odločajo.
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Nedelja 13. nedelja med letom 30. junij
yy Danes je 13. nedelja med letom. Godujejo Prvi mučenci rimske Cerkve in Bertrand, škof.
yy Danes je zadnja nedelja v juniju, vročinski val je zajel vso Slovenijo, kar pomeni, da so se začele poletne počitni-
ce in čas dopustov. Kdor je pridno delal, si je počitnice zaslužil in komaj čaka, da odklopi od vsakdanjih rednih 
stvari in posveti več časa sebi. Oddih ne potrebuje le telo, ampak tudi naš duh in duša, kajti samo uravnotežen 
človek je zares zadovoljen in srečen. Naj bodo zato dopustniški dnevi priložnost, da izmerimo svojo daljo in 
stran, ugotovimo, kje smo pristali v hoji za uresničitev svojih življenjskih idealov in naredimo načrte za jesen. 
Prav je, da v svoje projekte vključimo tudi Boga, ki bo dajal svoj blagoslov. Vsem, ki odhajate na počitnice v 
prvi polovici julija želim prijetne dneve oddiha in srečno vrnitev. Za razvedrilo in razmislek bo lahko tudi 
kratka počitniška zgodba.
yy Hrast in vrtnica. Skupaj sta rasli, sredi drugega drevja, grmovja, cvetja in dišečih gredic, hrast in vrtnica. Hrast je 
bil veličastno drevo, njegove krepke veje so se zdele kot krona, ki se oblastno širi nad ponižnimi vrtnimi rastlinami. 
Vrtnica pa je bila drobno steblo z redkimi zelenimi listi in številnimi ostrimi bodicami. Pred seboj je imela sovražno 
okolje in zdelo se je, da bo vsak hip usahnila. Uspešni hrast se je zabaval in jo poniževal: »Ti nisi nič drugega kot po-
milovanja vredna trnova vejica.« Ko je pihal veter, je mogočno drevo stresalo svoje številne lističe in ustvarjalo zvo-
ke, ki so se prelivali v eksotično požvižgavanje in ljubke harmonije. Zato je hrast postajal iz dneva v dan bolj ošaben. 
»Jaz sem orkester!« se je bahal. »Nebo in zemljo napolnjujem z nežnimi simfonijami. Ne tako kot ti, bedna vejica, ki 
nisi za nobeno rabo. Komu lahko koristi takšna vrtnica?« Prestrašena in obubožana vrtnica, pa je molčala. Ko pa 
je prišel maj, je naenkrat zacvetela. In ves vrt je završal v dolgem, iskrenem in vročem aplavzu. Mnoge osebe imajo 
potrebo, da bi bile drugačne, močnejše kot so v resnici. Rade bi bile to, kar niso. Cvetlice pa preprosto cvetijo.
yy 7. julija je nedelja Slovencev po svetu. Ta nedelja je priložnost, da se spomnimo na rojake in na njihovo pri-
čevanje za slovenstvo sredi tujine. Romanje treh Slovenij na Svete Višarje bo letos 4. avgusta. Lepo vabljeni!
yy V župnijski pisarni lahko starši prvoobhajancev dvignete slike od letošnjega prvega obhajila.
yy V mesecu juliju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

900 Kokra

13. nedelja med letom
1. za + Jaka Praprotnika
2. po namenu
za + mamo Marijo in očeta Blaža Grosa
po namenu romarjev

30. junij

Ponedeljek
1900

Estera, svetopisemska žena; Aron, svetopisemski očak
za ++ starše Kepic

1. julij

Torek
1900

Janez Frančišek Regis, duhovnik; Evgenija, redovnica
za + Marijo Štern, dar Sp. Trstenika

2.  julij

Sreda
1900

Tomaž, apostol; Anatolij, škof
za + Francko Valjavec, dar družine Jošt in Srečnik iz Dupelj

3.  julij

Četrtek
1900

Urh (Ulrik, Uroš), škof; Elizabeta  Portugalska, kraljica
za + Ivanko Košnik, dar Zupanovih

4.  julij

Petek
1900 

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
za + Kristino Valjavec, dar nečakinje Miri

5.  julij

Sobota
2000

Marija Goretti, devica in mučenka; Artezij, škof in mučenec
za + Jožeta Perčiča (obl.)

6.  julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

14. nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu
za + Mici Pušavec, dar nečaka Janeza
za župljane

7.  julij

čiščenje in krašenje Trstenik – Lombar Jelka
Tenetiše –  Kokalj Milena

6.  julij


