
JEZUS JE V SVOJEM TELESU ODPRAVIL POSTAVO ZAPOVEDI
Predpisi in zapovedi morajo biti, sicer skupno življenje ne bi bilo 

možno. V preteklosti je bilo kar nekaj poskusov spontanega življenja 
brez pravil, a se nobena takšna praksa ni obnesla. To jasno kaže, da 
smo samo ljudje, nepopolni in nesposobni ustvariti pravičen red 
brez jasnih načel in pravil. Predvsem mladi pa čutijo, da nas pravila 
omejujejo, da nam jemljejo svobodo in zato velikokrat opažamo, 
da živimo zaradi pravil in ne zaradi samega sebe. Če pravilo ni v 
službi človeka, je protinaravno in ga je treba odpraviti. To je Jezus 
kritiziral pri Judih in zaradi kršenja pravil je prihajal stalno v kratek stik s takratno judovsko 
duhovščino in s prestrogim pravnim sistemom. Kakšna je srednja pot?

Apostol Pavel je v Jezusu prepoznal veliko širino, zato je v pismu Efežanom dovolj jasno 
nakazal, v čem je Jezusova novost in kako je starozavezna postava nadgrajena. Takole jim 
piše: »On (Jezus), ki je iz obeh (Izraelca in pogana) napravil eno, s tem da je podrl steno 
pregrade, to je sovraštvo. V svojem telesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v 
sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka.« Novost je torej v Jezusovi širini, ko se je sicer 
najprej zavzel za izvoljeni narod, a hkrati ni zavrgel poganov. Tako je odrešenje prišlo za 
vse ljudi brez izjeme. Kako se je to zgodilo? Po križu, po trpljenju in smrti je prišlo za vse 
človeštvo zveličanje.

Kako je Jezus odpravil starozavezno zakonodajo? Ta zakonodaja ni bila odpravljena, 
ampak loe dopolnjena oziroma nadgrajena. To se ni zgodilo na zunaj, z neko novo 
zakonodajo, ampak na znotraj, z novim pristopom, z novo opredelitvijo zapovedi ljubezni. 
Zgodilo se je z Jezusovim uresničenjem zapovedi ljubezni, z odpravo različnih oblik 
diskriminacij, z odpravo pogojev, kdo je vreden in kdo ne, z odpravo privilegijev. S tem 
novim odnosom pa je postal osovražen pri tistih, ki jim je oznanjevanje judovske postave 
bila priložnost za bogatenje in nadzor nad verniki. Ko začnejo veljati zakoni srca, odpadejo 
vsa pravila, ker niso več potrebna. To je sicer ideal, ki se mu približujemo, a ga kot nepopolni 
ljudje ne moremo sami doseči. Zato je moral priti odrešenik, ki je oba, Izraelca in pogana 
spravil med seboj in novo zavezo potrdil s svojo popolno daritvijo na križu. Nič pa se ne 
zgodi na silo: ob Jezusovem križu sta bila še dva križa z levim in desnim razbojnikom. 
Samo eden je bil rešen: desni, ki se je pokesal in priznal, da potrebuje odrešenika.
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Nedelja 16. nedelja med letom 19. julij
 y 16. nedelja med letom. Godujeta Arsenij Veliki, puščavnik in Makrina Mlajša, devica.
 y Naslednjo nedeljo bo Krištofova nedelja. Skupaj bomo prosili, da nam Bog na priprošnjo svetega 

Krištofa deli svoj blagoslov in nas varuje na vseh naših poteh. V svoje molitve bomo vključili vse 
udeležence v prometu – tudi naše misijonarje. Da bi mogli misijonarji doseči oddaljene kraje in 
naselja, da bi mogli poskrbeti za lačne, da bi lahko tudi gradili šole, vrtce, ambulante, zavetišča, 
mostove in ceste – nujno potrebujejo prevozna sredstva – to so vzdržljivi avtomobili, motorna kolesa, 
ambulantna vozila, traktorji, tovornjaki, kombiji … Velikodušna srca slovenskih voznikov vsako leto 
poskrbijo, da lahko vozniška akcija MIVA Slovenija omogoči nakup prepotrebnih prevoznih sredstev. 
V soboto zvečer in v nedeljo bo po vseh mašah blagoslov prevoznih sredstev. Darujmo za srečno 
prevožene kilometre. Svoje darove vrzite v pušco med redno nedeljsko nabirko. Že sedaj v imenu 
naših misijonarjev hvala za vaše darove.

 y Upam, da se imate lepo v času dopustov. Jaz se vas tukaj v Kanadi večkrat spomnim v molitvah in 
pri vsakodnevni maši. Počitnice združujem z rednim pastoralnim delom in obiski naših slovenskih 
rojakov. Tretja generacija še lepo skrbi za slovenski jezik in se zaveda, da je nedelja Gospodov dan, ki 
ga ni brez maše in druženja. Tukaj se Slovenci družijo veliko več kot v domovini in so bolj povezani 
med seboj. Zato so počitniški parki pravi kraj za oddih in utrjevanje slovenskih korenin.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Zavedaj se, da imaš angela, ki te spremlja, varuje in je tvoj prijatelj. 
 y V poletnih mesecih (julij – avgust) je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na 

podružnici.
Nedelja
800 Tenetiše
930

16. nedelja med letom
za + duhovnika Ivana Zupana
za + Frančiško Zakrajšek

19. julij

Ponedeljek
1900

Apolinarij, škof in mučenec; Marjeta Antiohijska, mučenka
za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov

20 julij

Torek
1900

Lovrenc iz Brindizija, c. uč.; Danijel (Danilo), prerok
za + Zdravka Sirca – Spodnji Trstenik

21. julij

Sreda
1900

Marija Magdalena, spokornica; Menelej, opat
za + Manco Dobrin, hčerka Mimi, Roblek in Moškrič

22. julij

Četrtek
1900

Brigita Švedska, red., sozav. Evrope; Janez Kasijan, menih
za + Marijo in Blaža Urbanca

23. julij

Petek
1900

Krištof, mučenec; Evfrazija, redovnica
za + duhovnika Antona Maroša

24. julij

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Jakob Starejši, apostol; Teja, mučenka
za zdravje
za ++ starše Cuderman in vse ++ Krhanove

25. julij

Nedelja
800 Tenetiše
930

17. nedelja med letom – Krištofova nedelja
v dober namen
za + Ano Perčič

26. julij

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Perčič Dori
Tenetiše – Pušar Marica

25. julij


