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Gorje pastirjem, ki pogubljajo ovce moje paše

Jeremija je prerok, ki se predstavi kot velik samotar: živi na robu družbe,
nerazumljen je in preganjan, še njegovi najbližji se ne zmenijo dosti zanj,
ni ga pri njihovih svatbah in žalovanju. Tak pa ni po svoji volji; živi v
samoti, ki mu jo nalaga Božja beseda. Če govori, govori zato, ker se mu je
zgodila Gospodova beseda – beseda, ki je kakor ogenj, kakor kladivo, ki
razbija skalo in zaradi katere se mu tresejo vse kosti. Ta beseda ga priganja,
ločuje od njegovih rojakov in mu povzroča trpljenje. Njegova osamljenost je zato povezana
z vsebino oznanila, ki mu je zaupano. To oznanilo zahteva korenite odločitve, kajti Božja
beseda je po svoji naravi celovita in zaobsega vse vidike človeškega življenja: osebne in
skupnostne, politične in vojaške. Ena najhujših težav, ki so pretresale njegovo življenje, je
bila poplava različnih preroških nazorov. Jeremija namreč ni bil edini, ki naj bi govoril v
Božjem imenu. Večkrat omenja druge preroke in graja njihovo sprevrženost, ker oznanjajo
sebe. Tudi sam se je večkrat spraševal, ali je njegov nauk še vedno pravi, kajti zaveda se, da
bi se lahko tudi sam motil, ker se njegovo mnenje pogostokrat ni ujemalo z mnenjem večine
političnih in vojaških osebnosti. Vprašanje verodostojnosti in smisla preroškega poklica je
zato v središču njegovih pogovorov z Bogom. Pravi odgovor mu je lahko dal samo Bog.
»Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše!« govori Gospod. Kritika
pastirjev ali voditeljev ljudstva je v središču današnjega prvega berila. Vplivni ljudje –
preroki, duhovniki, vidne politične in vojaške osebnosti – so odgovorni za razvoj naroda
in ljudstva, ki jim je zaupano. Danes kariera in kult osebnosti še bolj izstopata, kot je to
bilo v preteklosti, ko izrazov globalizacija, internet, facebook, instagram in številne druge
oblike mrežnega obveščanja nihče ni poznal. Zato lahko rečemo, da je v sodobni družbi
vsak do določene mere »pastir«, osebnost, ki s svojimi izjavami potegne za seboj mnoge.
V krščanstvu ni nič drugače, saj je že drugi vatikanski koncil govoril o dejstvu, da smo vsi
duhovniki, preroki in kralji. Pri svetem krstu ob maziljenju s krizmo duhovnik izgovarja
besede, ki se nekoliko skrajšano glasijo takole: »Vsemogočni Bog te mazili z oljem odrešenja,
da ostaneš ud Kristusa duhovnika, preroka in kralja za večno življenje.« To pomeni, da nas
prvi zakrament uvajanja v krščanstvo naredi za nove ljudi in nas s tem pripravi za pričevalce
ali nosilce Božjega oznanila. Mi smo znamenje odrešenja, ali pa v spotiko ljudem, s katerimi
se vsak dan srečujemo.
Župnik Branko Balažic SDB
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yy Danes je 16. nedelja med letom. Godujeta Elij iz Koštabone, diakon in mučenec ter Arnold, državnik in škof.
yy Naslednjo nedeljo je Krištofova nedelja, ki je v znamenju Božjega blagoslova naših vozil in voznikov, hkrati
pa Bog preko darov, zbranih za akcijo MIVA, poklanja našim misijonarjem prevozna sredstva kot pomoč pri
njihovem pastoralnem delu. Bodimo velikodušni.
yy Vsem, ki si boste v dneh privoščili oddih ob morju ali v hribih, želim prijetne dni in pravo osvežilo za telo
in duha. Naj vaše možgane umiri tudi kakšna prijetna počitniška zgodbica. Včasih je treba dovoliti, da sin ali
hči naredita kakšno stvar po svoje, da se celo »zlomita« in ko sta se naučila lekcije, ko sta spoznala, da sta bila v
zmoti, zakaj bi jima potem odrekli pomoč. Nasprotno, ko se ponižno odvrneta od napake, je najpomembneje, da
jima pomagamo, da se jima pridružimo in jima damo priznanje, zaradi česar bo nauk še pomembneje odzvanjal.
Pa to ni odkritje sodobne psihologije, temveč je znano iz Jezusove pripovedi o izgubljenem sinu. Vse se začne, ko
mlajši od dveh bratov reče očetu, da bi rad dobil svoj delež dediščine, da bi z njim počel, kar mu je po volji. Oče se
ob fantovi trmi nazadnje vda, mu prepusti imetje, ki bi ga podedoval, in ga pusti oditi. Sin zapusti očetno hišo in
zapravlja svojo dediščino za libertinsko življenje; v svoji najstniški nezmernosti ves denar zafračka za prostitutke,
kockanje in vino. Tako kmalu zapade v bedo. Takrat uvidi, da si življenje lahko reši samo tako, da se vrne k očetu.
Tako za očeta spiše pismo v katerem ga prosi odpuščanja in ga poprosi, naj ga sprejme nazaj kot delavca. Mladenič
se napoti v domačo hišo, tam pa pri očetu naleti na takojšnje in brezpogojno odpuščanje. Ko oče vidi, da se sin vrača, mu namreč steče naproti … in še preden mu odrecitira opravičilo, ga, brez očitka, brez graje, objame, poljubi,
ukaže naj mu dajo čista oblačila, sandale in najboljšo sobo, medtem pa že naroča pripravo slavja v čast njegove
vrnitve … Zelo zanimivo je, kar pravijo teologi: da je protagonistovo opravičilo, ko piše pismo, še neiskreno, kesa
se zaradi koristi, ne vodijo ga ne prepričanje ne čustva. Prizadeva si za osebno korist, ne pa za vrnitev k čredi. Na
koncu zgodbe je izgubljeni sin spet doma, bogatejši za lekcijo, prečistila pa se je tudi njegova duša. Kdaj? Ne v trenutku, ko njegov načrt propade, niti takrat, ko mu zmanjka denarja. V pravilno življenje se zdrami, ko vidi, kako
ravna oče, kako je ponižen in poln ljubezni, ko mu, namesto da bi ga kritiziral zaradi njegove nepremišljenosti ali
muh, dá vedeti, kako je vesel, ker se je vrnil. Dejstvo je, da obstajajo situacije, ko bi morali otrokom dovoliti, da
se učijo iz poskusov in napak, poleg tega pa trditev, da moramo – oni in mi – prenesti posledice njihovih dejanj,
nikakor ne pomeni, da jih moramo »prepustiti usodi«. Še toliko manj, dokler se ne prepričamo, da so naše razlage,
nasveti in napotki služili temu, da so izbrali pot, za katero menimo, da je najboljša.
yy Prvoobhajanci lahko dvignejo slike in video od prvega svetega obhajila.
yy V mesecu juliju je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
18. julij
16. nedelja med letom
Nedelja
1. za + Martino Grilc, dar sosedov
730 Tenetiše
2. za zdravje (M)
za + Antona Robleka
830
Ponedeljek
Arsenij Veliki, puščavnik; Makrina Mlajša, devica
19. julij
1900
za Nežo in njen rod
Apolinarij, škof in mučenec; Marjeta Antiohijska, mučenka
20. julij
Torek
za + Janeza Košnika, dar sosedov
1900
Lovrenc iz Brindisija, c. uč.; Danijel (Danilo), prerok
21. julij
Sreda
za zdravje vnuka in srečen porod
1900
Četrtek
Marija Magdalena, svetopisemska žena; Menelaj, opat
22. julij
Petek
Brigita Švedska, sozavetnica Evrope; Janez Kasijan, menih
23. julij
24. julij
Krištof, mučenec; Evfrazija, redovnica
Sobota
1. za ++ starše, brata Mirka in Ivana Lombarja
2000
2. za + Frančiško Markun, dar vaščanov Babnega vrta
Nedelja
25. julij
17. nedelja med letom
730 Tenetiše
1. za ++ starše in Francko Tomc
2. za + Petra Hribarja, dar brata Toneta in žene Minke
za župljane
830
24. julij
čiščenje in krašenje Trstenik: Anka Kalan
Tenetiše: Blanka Jelar
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

