
MOČ SE KREPI V SLABOTNOSTI
Ni človeka, ki ne bi vsaj od časa do časa začutil, da ni popoln, 

da ga njegovo telo ne uboga, da je z zdravjem kaj narobe, da 
so se odnosi v družini poslabšali in je treba najti odgovore 
na vprašanja: »Zakaj se prav meni to dogaja? Kaj sem naredil 
narobe? Zakaj me Bog kaznuje?« Večina ne najde jasnih 
odgovorov, mnogi se zaprejo vase, oddaljijo se od drugih in tudi 
od Boga. Ko se nam to zgodi, si le redki posamezniki postavijo 
vprašanja drugače: »Vsi, s katerimi se srečujem, trpijo in so v 
takšni ali drugačni stiski, zakaj bi moral biti jaz izjema? Zakaj bi smel biti privilegiran? 
Sem res boljši od odrugih?« Takšno razmišljanje je pravilno, pa čeprav nas pomiri le 
za nekaj časa. Na koncu še vedno nimamo odgovora na vprašanje: »Zakaj trpljenje? 
Zakaj smo kaznovani?«

Tudi apostol Pavel je iskal odgovor na to vprašanje. Dolgo je razmišljal in potem 
v pismu Korinčanom opisal svojo izkušnjo: »Da se zaradi vzvišenosti razodetij ne bi 
prevzel, mi je bil dan v meso trn, satanov poslanec, ki naj bi me tepel, da se ne bi 
prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od mene, a mi je rekel: 'Dovolj 
ti je moja milost. Moč se krepi v slabotnosti.'« Pavlova izkušnja je bila, da trpljenje ni 
nujno kazen, ampak bolj zategovanje vajeti, da konji ne bi podivjali. Ko si na vrhuncu 
svojih moči, te hitro zamika, da bi iz prevzetnosti šel predaleč. Zato te na višku moči 
mora doleteti kaj slabega, da se strezniš in postaneš bolj ponižen. Sedanja ekonomska 
kriza je prav to: povabilo k streznitvi, ker smo postali preveč ošabni in prevzetni.

»Dovolj ti je moja milost. Moč se krepi v slabotnosti!« je Bog odgovoril na Pavlove 
prošnje, naj mu odvzame trn, ki ga je zbadal. Streznitev je vedno povezana z zamenjavo 
pogleda in vrednot. Ko si telesno premočan, nazaduje tvoja duhovna rast, zato se je 
treba preusmeriti in dati priložnost Bogu, da naredi red in podari mir, ki ga iščemo. 
Zato bi morali biti veseli, ko se nam kaj zatakne, ko stvari ne tečejo po ustaljenih 
tirnicah in nas razmere opozarjajo, da je nekaj narobe. Takšne preizkušnje so kot 
duhovne vaje, ko razmišljaš o prehojeni poti, si zapišeš pluse in minuse, ki jih ugotoviš 
in narediš nov načrt za prihodnost. Moč se res krepi v slabotnosti, zato z zaupanjem 
glejmo naprej in hodimo v veri, ne v gledanju.
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Nedelja 14. nedelja med letom – Ciril in Metod 5. julij
yy 14. nedelja med letom, praznik Cirila in Metoda, slovanskih apostolov in sozavetnikov Evrope.
yy Mi smo na počitnicah, Bog pa si ne privošči dopusta. Vedno nas čaka, da pridemo k njemu, se mu 
potožimo, ga kaj prosimo in se mu zahvaljujemo. Kjer koli smo na dopustu, obiščimo tamkajšnjo 
cerkev in si vzemimo čas za molitev in duhovni oddih.
yy Novica iz Kanade: prejšnji teden sva s tukajšnjim župnikom Dragom obiskala jezuitsko romarsko sve-
tišče v Midlandu, kjer hranijo relikvije njihovih mučencev Severne Amerike. Ob tem svetišču imajo 
znamenja tudi drugi narodi. Slovenci imamo lep bronast križ in ob njem kamne s tablami slovenskih 
krajev, kjer so bili pobiti številni Slovenci po drugi svetovni vojni: Kočevski rog, Teharje, Turjak ... 
Tam sva molila za vse slovenske mučence.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Tisti, ki bi z besedami, pogovori in dejanji dajal pohujšanje, ni 
prijatelj temveč morilec duš.
yy V poletnih mesecih (julij – avgust) je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na 
podružnici.

Nedelja
800 Tenetiše

930

Ciril in Metod, slovanska ap., sozavetnika Evrope
1. za zdravje družine Jalen
2. za + strica Miha Drakslerja
Za + Jožeta Cudermana, njegove starše in Viktorja

5. julij

Ponedeljek
1900

Marija Goretti, mučenka; Artezij, škof in mučenec
za + Miha Šterna (obl.)

6. julij

Torek
1900

Vilibald, škof; božji služabnik Anton Vovk, škof
za + Zofko Lombar, sosedje Babnega Vrta

7. julij

Sreda
1900

Kilijan, škof in mučenec; Prokopij Palestinski, škof in muč.
za + Antona Perčiča - Karunovi

8. julij

Četrtek
1900

Veronika Giuliani, opatinja; Pavlina Wisenteiner, red. ust.
za zdravje

9. julij

Petek
1900

Amalija (Alma), redovnica; Antonij Pečerski, menih
za + Anico Celar, sosedje

10. julij

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Benedikt, opat in zavetnik Evrope; Olga Kijevska, kneginja
za zdravje
za ++ Vodlanove 

11. julij

Nedelja
800 Tenetiše
930

15. nedelja med letom
za ++ Primožove
za + Frančiško Zakrajšek

12. julij

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Zupan Zalka
Tenetiše – Bajželj Irena

11. julij


