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PRIDITE K MENI VSI, KI STE UTRUJENI IN OBTEŽENI IN JAZ VAM BOM DAL POČITEK

Življenje na zemlji ni raj in romantični kraj za zaljubljence. Naš svet je
iz dneva v dan bolj nevaren in škodljiv, zato se stalno borimo za telesno
in duhovno preživetje. Mnogi so zato zelo utrujeni, brez moči in ni malo
takih, ki pravijo: »Dosti imam vsega tega, ne bom se več boril!« Obupancev
je vedno več in različni terapevti se trudijo do onemoglosti, da bi našli
magično formulo, kako tem izgubljencem vrniti vero v življenje. Uspehi
niso zavidljivi, zato se vedno znova sprašujemo: Kje je varno zatočišče za utrujene in brez
volje do življenja.
Jezus nam ponuja rešitev: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom
dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen,
in našli boste počitek svojim dušam.« Jezus nam daje na razpolago samega sebe in nam
zagotavlja, da bomo varno zavetje in pravi počitek našli pri njem. Pod kakšnimi pogoji?
Kot prvo nam Jezus predlaga, da sprejmemo njegov jarem, njegov evangelij in odgovorno
življenje v skladu z Božjim načrtom. Njegov jarem je on sam, je vera vanj in iskanje njegove
volje. Kdor namreč ne sprejme Jezusa kot odrešenika, ne more dobiti miru, ki ga on naklanja.
Ko ta jarem sprejmemo, moramo Jezusa sprejeti kot učitelja, kajti jarem za vedno ostane
jarem in ne spremeni svojega bistva. Jarem je nekaj kar te pritiska, ti ne da dihati, te večkrat
vodi v slepo ulico in ti jemlje smisel. Zato potrebujemo učitelja, ki ima izkušnje in najbolje
ve, kaj je za nas dobro, da ne bomo pokleknili in se predali.
Bomo sposobni nositi ta jarem? Ja, bomo, vendar le takrat, ko bomo izpolnili dva pogoja:
biti moramo dovolj krotki in ponižni. Marsikdo se zdrzne, ko to sliši, ker meni, da gre za
slabosti, ki jemljejo človeku ponos in spoštovanje. Pa ni tako: to sta dve kreposti, ki imata
za Jezusa zelo velik pomen. On ju je uporabljal na vsakem koraku in je z njima dosegel
rezultate, ki jih ni mogoče preseči z nobeno drugo stvarjo.
Ponižnost je v tem, da izbereš vlogo služabnika in si sposoben služiti tistemu, ki je
najmanjši in ničvreden v sodobni družbi. Krotkost pa predstavlja orodje ali način, kako bomo
to vlogo najlažje in tudi najlepše uresničili. Jezusov način, kako je sprejemal uboge, bolne,
trpeče in javne grešnike, je konkreten zgled, kako je služabnik krotak s svojo ljubeznivostjo,
poslušanjem in odpuščanjem. Torej na delo: stopimo v Jezusovo šolo, sprejmimo vlogo
služabnika in dobro uporabimo obe orodji, ponižnost in krotkost.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
14. nedelja med letom – izseljenska nedelja
5. julij
yy Danes je 14. nedelja med letom – izseljenska nedelja in slovesni praznik svetega Cirila in Metoda. Bila sta
bizantinska misijonarja, ki sta najbolj znana po pokristjanjevanju Slovanov. Pri oznanjevanju krščanstva sta
uporabljala posebno pisavo glagolico, ki pa jo je pozneje izpodrinila po Cirilu imenovana cirilica (na vzhodu)
oziroma latinica (na zahodu). Sta apostola Slovanov in sozavetnika Evrope.
yy Danes je imela naša župnija zaobljubljeno sveto mašo v Kokri. Lepo je, da se držimo tradicije naših dedkov in
babic in radi poromamo v to svetišče. Hvala vsem, ki ste se v Kokro prišli zahvalit za številne milosti, ki nam
jih Bog daje na Marijino priprošnjo.
yy Počitnice so v polnem teku in večina bo svoje dopustniške dneve preživela v Sloveniji, kjer bomo izkoristili
počitniške bone. Tudi jaz jih bom ta teden izkoristil v Veržeju. Med počitnicami pa ni dovolj, da se ubadamo le
s svojo telesno pregorelostjo, ampak je treba prisluhniti tudi svoji duši. Vzemimo v roke kakšno dobro knjigo,
obiščimo kakšno cerkev ali samostan, vzemimo si čas za zgodbe za dušo. Morda bo prav prišla tudi naslednja
zgodba: Neki kralj je šel na svoj vrt in odkril, da njegova drevesa, grmovje in cvetlice hirajo. Hrast mu je povedal,
da umira, ker ne more zrasti tako visoko kakor Smreka. Ko se je obrnil k Smreki, je videl, da se je podrla, ker ne
more obroditi grozdja kakor Trta. In Trta je venela, ker ni cvetela kakor Vrtnica. Vrtnica je jokala, ker ni visoka in
močna kakor Hrast. Tedaj je naletel na rastlino, Frezijo, ki je cvetela in bila lepa, kot še nikoli. Kralj jo je vprašal:
»Kako da tako zdravo rasteš sredi tega venečega in zapuščenega vrta?« Roža mu je odgovorila: »Ne vem. Mogoče
zato, ker sem si vedno predstavljala, da si takrat, ko si me posadil, hotel Frezije. Če bi hotel Hrast ali Vrtnico, bi
posadil to. Takrat sem si rekla: poskusila bom biti najboljša mogoča Frezija.«
yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Sinoda mladih je pokazala prisotnost in prispevek različnih
področij sveta in poudarila lepoto Cerkve, ki je vesoljna. Kljub okoliščinam naraščajoče globalizacije so sinodalni očetje prosili, naj se poudarijo številne razlike med okolji, kulturami, celo znotraj posameznih dežel. Z
demografskega vidika je v nekaterih deželah več mladih, medtem ko je v drugih stopnja rodnosti zelo nizka.
Vidimo pa tudi drugo razliko, ki je sad različnih religioznih tradicij, v katerih je krščanstvo manjšina ali že
preteklost. Drugod pa so krščanske skupnosti in mladi med njimi, celo deležni preganjanja. (68-69)
yy V mesecu juliju je še precej mest za mašne namene.
Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
5. julij
Nedelja
1. za + Cirila Hrnčiča, dar sosedov
730 Tenetiše
2. za + Viktorja (obl.) in Tončko Tršan
830 Kokra
zaobljubljena maša v Kokri
830
za + Marijo in Blaža Grosa
Marija Goretti, devica in mučenka; Artezij, škof in mučenec
6. julij
Ponedeljek
za + Frančiško Kadivec
1900
Anton Zaccaria, red. ustan.; božji služabnik Anton Vovk
7. julij
Torek
v zahvalo
1900
Kilijan, škof in mučenec; Avspicij, škof
8. julij
Sreda
za + Ivanko Košnik (obl.)
1900
Četrtek
Veronika Giuliani, mistik.; Avguštin Zhao in kitajski muč.
9. julij
Petek
Amalija (Alma), redovnica; Antonij Pečerski, menih
10. julij
Benedikt, opat in zavetnik Evrope; Olga Kijevska, kneginja
11. julij
Sobota
1. za vse ++ Mlinarjeve in Ločanove
2000
2. za spreobrnjenje in blagoslov v družini
15. nedelja med letom
12. julij
Nedelja
1. za + sestro Marijo Jamšek (obl.) in vse ++ Lukančeve
730 Tenetiše
2. za zdravje
830
za + očeta Viktorja Škerjanca, sestro Marjano in ++ Ferjančeve
čiščenje in krašenje Trstenik: Markun Silva
11. julij
Tenetiše: Grašič biserka
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

