
OTOPELO JE SRCE TEMU LJUDSTVU, KER SE NE ŽELIJO SPREOBRNITI
Ko bolj pozorno spremljamo ljudi s katerimi se vsak dan srečujemo, se 

marsikdo ne more znebiti neprijetnega občutka, kako so mnogi otopeli, vse 
jim je ravno, nobena stvar jih ne razveseli in so brez prave volje do življenja. 
Res je, da je veliko ljudi v zelo težki situaciji glede svojega preživetja, vendar 
se mi zdi, da je v ozadju nekaj globljega, bivanjski nesmisel in nemoč, zato 
mnogi niti ne sanjajo o tem, kaj bi radi dosegli. Jezus je to doživljal ob 
srečevanju z množico, ki je poslušala njegove govore in sploh ni dojela, kaj jim želi povedati. 
Zato se je odločil, da jim bo govoril v prilikah iz vsakdanjega življenja. Apostoli so bili začudeni 
in so ga vprašali: »Zakaj jim govoriš v prilikah?« Odgovoril jim je: »Vam je dano spoznati 
skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano … Tako se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki 
pravi: ‚Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste videli.‘ 
Otopelo je namreč srce temu ljudstvu!«

Otopelost je bolj sodobna beseda, ki jo marsikdo od starejših ne razume. Kdor je vajen delati 
in mu družinska tradicija veliko pomeni, se ne sprašuje, ali se kaj splača ali ne, zato ne pozna 
občutka, ko ti je vse ravno, te nič več ne zanima in si naveličan vsega. Mlajšim generacijam je 
tradicija vedno bolj tuja in pravijo, da se v tem globalnem svetu, kje se vse prehitro spreminja, 
ne moreš ustaliti in si ustvariti vrednote, ki bodo nekaj časa stabilne. Na koncu ti je vse ravno, 
nobena stvar te več ne presneti in postaneš popolnoma otopel. V ozadju je torej duhovna 
otopelost, ki je naši dedki in babice zaradi močne zasidranosti v tradiciji, niso poznali.

Kako se naj sodobnik reši te otopelosti? Zdi se mi, da se v globalnem svetu moraš čim 
bolj usmeriti v svojo notranjost, živeti moraš iz svojega jedra, sicer te bo malo močnejši veter 
odpihnil. Živeti je treba iz svojega bistva, se ne preveč ozirati naokrog, gledati, kaj delajo drugi 
in kopirati njihov način življenja. Kdor ima zares rad samega sebe, ima življenjske sanje, ki 
so samo njegove in jih lahko uresniči s sposobnostmi, ki jih je prejel. Zato je usmerjenost na 
notranje jedro tako pomembna: samo tako si najbližje sebi in tam se tudi prepoznavaš kot 
Božji otrok. Ko se to zgodi, otopelost nima več bivanjske pravice, ker se prepoznavaš takšen 
kot si in hkrati ti je vedno bolj jasno, kaj je treba narediti, da boš resnično ti in ne nekdo drug. 
Bog te namreč hoče imeti originalnega in ne kot ponaredek. Zato kristjan jemlje Jezusa resno, 
sprejme ga za svojega sopotnika in vodnika, ker ti Jezus vsak dan razkriva, kaj moraš narediti, 
da boš srečen že tukaj na zemlji, najbolj pa v nebesih.
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Nedelja 15. nedelja med letom 12. julij
yy Danes je 15. nedelja med letom. Godujeta Mohor, in Fortunat, mučenca.
yy Kot ste sami že veliko slišali po različnih medijih, smo priča drugemu valu korona virusa. Vlada in Slovenska 
škofovska konferenca zahtevata, da se strogo držimo predlaganih ukrepov – razkuževanje rok, varnostna 
razdalja, maska v zaprtem prostoru. Glede udeležbe pri svetih mašah kakšnih dodatnih ukrepov zaenkrat ni 
predvidenih. Potrudimo se odgovorno držati predlaganih ukrepov, molimo za obolele, za zdravstveno osebje 
in za znanstvenike, da bodo čim hitreje odkrili cepivo proti tej okužbi.

yy Vsem, ki greste na počitnice, želim krepkega oddiha za telo in dušo. Kot duhovna poživitev bo lahko tudi 
tale zgodba: 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 
pomilovanja vredna trnova vejica.« Ko je pihal veter, je mogočno drevo stresalo svoje številne lističe in ustvarjalo 
zvoke, 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 aplavzu.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  Mladost ni nekaj, kar bi lahko abstraktno razčlenjevali. V 
resnici »mladosti« ni, so samo mladi s svojimi konkretnimi življenji. V sedanjem svetu, ki je poln vseh vrst 
napredka, so številna od teh življenj izpostavljena trpljenju in manipulaciji. (71)

yy Starši letošnjih prvoobhajancev lahko v župnijski pisarni dvignete slike od prvega obhajila.
yy V mesecu juliju je še precej mest za mašne namene.

Nedelja
730 Tenetiše

830

15. nedelja med letom
1. za + sestro Marijo Jamšek (obl.) in vse ++ Lukančeve
2. za zdravje
za + očeta Viktorja Škerjanca, sestro Marjano in ++ Ferjančeve

12. julij

Ponedeljek
1900

Henrik (Hinko) II., cesar; Klelija Barbieri, redovna ustan.
za + moža Toneta Klemenčiča ter starša Marijo in Franca Zevnik

13. julij

Torek
1900

Kamil de Lellis, redovni ustanovitelj; Bogdan, škof
za zdravje in Božji blagoslov v družinah

14. julij

Sreda
1900

Bonaventura, škof in c. uč.; Vladimir Kijevski, knez
za zdravje

15. julij

Četrtek Karmelska Mati Božja (Karmen); Elvira, opatinja 16.  julij
Petek Aleš, spokornik; Hedvika Poljska, kraljica 17.  julij
Sobota
2000

Elij iz Koštabone, diakon in muč.; Simon iz Lipnice, duh.
1. za ++ starša Franca in Angelo Rogelj
2. za + Antona Robleka

18.  julij

Nedelja
730 Tenetiše

830

16. nedelja med letom
1. v zahvalo in za zdravje
2. za + Ivano Kern, dar Pepce Dolhar
za + Tončko Zaplotnik, dar sosedov

19.  julij

čiščenje in krašenje Trstenik: Kogovšek Mija
Tenetiše: Štefe Andreja
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

18.  julij


