
ČE KDO NIMA KRISTUSOVEGA DUHA, NI NJEGOV
Obnašanje otrok v šoli bi lahko večkrat primerjali s ponorelim svetom. V 

tej ustanovi se pogostokrat dogaja vse kaj drugega kot vzgojni proces, ki naj bi 
neizkušenega otroka vodil v čim večjo zrelost. Razred je velikokrat podoben 
norišnici, kjer je učitelj brez avtoritete, nesposoben ustvariti minimalni red z 
divjaki, ki so prepričani, da lahko počnejo, kar se jim zljubi. Ob tem se pogosto 
vprašam: „Kakšnega duha imajo ti otroci?“ Nobenega. Vsak od njih pooseblja 
enega od hudičkov. Govorim v zelo poenostavljeni obliki, kajti niso vsi otroci takšni, ampak 
splošno mnenje učiteljev je, da so res nemočni in ne vedo, kako postopati v razredu, v katerem 
je preveč svobode in kjer imaš več kot polovico otrok, ki so v bistvu zapuščeni, ker starši nimajo 
časa zanje.

Apostol Pavel je pisal Rimljanom: „Če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov!“ Rimska 
družba je bila pravi konglomerat različnih duhovnih tradicij in verovanj in skoraj vse so imele za 
osnovo čim večje uživanje, življenje v skladu s svojimi strastmi, na svojo dušo pa so pozabili. Zato 
je v takšni družbi težko govoriti o nekem enotnem duhu, ki vodi ljudstvo k jasno zastavljenim 
ciljem. Pavel je zato mlado krščansko skupnost svaril pred duhovno razpršenostjo, ki ne prinaša 
pravih rezultatov: „Če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov!“ Kaj torej storiti?

Kot prvo apostol Pavel predlaga: „Vi ne živite po mesu, ampak po duhu!“ Najprej je treba 
sprejeti osnovno odločitev: zabave ali duhovno življenje, užitki ali odpovedi, greh ali krepost. 
Vsaka odločitev daje eni zadevi prednost, ker ni mogoče sedeti na dveh stolih. Ko se odpoveš 
trenutnim radostim, je pred teboj neka nova pot. In kakšne je ta pot? Velikokrat nepredvidljiva, 
ker nimaš pravih izkušenj. Dodatna težava je tudi ta, da gre za pot, ki je povezana s procesom 
notranje preobrazbe, kar se na zunaj ne opazi in jo zazna le tisti, ki je v pravem pomenu besede 
duhovni človek. Pred teboj je tveganje, a prvi korak si dolžan narediti sam, sicer se preobrazba 
sploh ne more začeti. Tvojemu koraku, ki je povezan z vero, sledi poteza s stani Boga: tisti, ki ga 
iščeš se ti razodene in se približa. Apostol Pavel je takole zapisal: „Če prebiva v vas Duh njega, ki 
je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v 
vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.“ Ko se odpremo Božjemu oznanilu, doživimo 
mir, ker se v nas naseli njegov Duh. Apostol Pavel je imel globoko izkušnjo tega procesa, ko je sam 
moral prehoditi pot od preganjalca kristjanov do oznanjevalca nove vere. Zato svoje razmišljanje 
zaključi: «Če živite po mesu, boste umrli, če pa z Duhom mrtvite dele telesa, boste živeli.»
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Nedelja 14. nedelja med letom 9. julij
yy Danes je 14. nedelja med letom. Godujeta Veronika Giuliani, opatinja in Avguštin Zhao Rong in 
drugi kitajski mučenci.
yy Lepo se zahvaljujem vsem, ki ste se prejšnjo nedeljo udeležili zaobljubljene maše v Kokri. Lep obisk 
priča o tem, da spoštujemo tradicijo naših dedkov in babic ter se zavedamo, kako Bog blagoslavlja 
naše družine in smo mu za njegove številne darove hvaležni.
yy Čez en teden naj bi začeli z oratorijem, a sedaj kaže precej slabo. Prijavljenih imamo komaj 10 otrok. 
Krivda je tudi na strani župnika in animatorjev, ker smo vas razvadili, da otroke prijavljate tisti dan, 
ko se oratorij začne. Animatorji so pred veliko težavo, ker ne vedo, koliko bo otrok in težko nakupijo 
potreben material za delavnice in težko pripravijo vse potrebno za dober potek oratorija. Zato vas lepo 
naprošamo, da do četrtka, 13. julija vsaj telefonsko prijavite otroke, ki bi želeli biti na oratoriju. Če ne 
bomo uspeli dobiti vsaj dvajset otrok, ki bodo vse dni na oratoriju, bo letošnji oratorij odpadel, kar pa 
bi bilo zelo slabo. Otroci so na oratoriju zadovoljni, zato jim privoščimo en teden skupnega druženja.
yy Vsem, ki greste ta teden na dopust, želim lepe dneve za telesni in duhovni oddih. Niso prave počitnice 
tiste, ko poležavamo na obali in ne vemo, kaj početi, ampak aktivne počitnice, ko smo do prave mere 
sproščeni in hkrati sposobni za kakšno bolj resno branje, druženje in odkrivanje lepot različnih krajev. 
yy Apostolska spodbuda Radost življenja: Sveti Avguštin pravi: »Kolikor večja je bila nevarnost v bitki, 
toliko večje je veselje nad zmago.« Potem, ko sta skupaj trpela in se borila, lahko zakonca izkusita, da 
je bilo vredno, saj sta dosegla nekaj dobrega, se skupaj nekaj naučila, in znata to, kar imata, bolj ceniti. 
Malo človeških radosti je tako globokih in prazničnih, kot so tiste, ko sta dva človeka, ki se ljubita, 
skupaj izbojevala nekaj, kar ju je stalo veliko skupnega napora. (130)
yy V juliju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

14. nedelja med letom
za župljane
za + Vogarjevega Joža, dar sosedov z Babnega vrta

9. julij

Ponedeljek
1900

Amalija (Alma), redovnica; Antonij Pečerski, menih
za ++ starše Remic

10.  julij

Torek
1900

Benedikt, opat, zavetnik Evrope; Olga Kijevska, kneginja
za + Hermino Domitrovič

11.  julij

Sreda
1900

Mohor, škof in Fortunat, mučenca; Leon, opat
za + Edota Bečana, dar sosedov

12.  julij

Četrtek
1900

Henrik (Hinko) II., cesar; Klelija Barbieri, red. ustan.
za + Roka Studena (obl.)

13.  julij

Petek
1900 

Kamil de Lellis, redovni ustanovitelj; Bogdan, škof
za + Francko Markun, dar družine Jagodic iz Luž

14.  julij

Sobota
2000

Bonaventura, škof in c. uč.; Vladimir Kijevski, knez
za vse ++ Markutove

15.  julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

15. nedelja med letom
za + sestro Marijo Lukanec (obl.) in vse ++ Lukančeve
za zdravje

16.  julij

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Tiringer Ivanka
Tenetiše – Veternik Olga

14.  julij


