
V LJUBEZNI PRENAŠAJTE DRUG DRUGEGA
Naši medsebojni odnosi so zrcalo našega življenja. Vse, kar 

doživljamo, problemi s katerimi se soočamo in radosti, ki spremljajo 
naš vsakdanjik, vse to odmeva v življenju mnogih. Ne čudimo se, 
ko nas sogovornik vpraša: »Kaj pa je s tabo danes? Si vstal z levo 
nogo?« Res je. Nič ne moremo skriti pred drugimi, pa se lahko še 
tako trudimo. Z besedami lahko zanikamo marsikaj, vendar nas 
govorica telesa slej ko prej izda.

Apostol Pavel se je čutil večkrat izdanega. Njegove besede niso 
bile pravilno sprejete, po naravi je bil trmast in hkrati se je dobro zavedal, da mu glede 
znanja večina sogovornikov ne sega do kolen, zato ga je zelo bolelo, da veselo oznanilo o 
odrešenju ljudem ne seže do srca. Zaničevali so ga in preganjali, zato v svojih pismih ni 
prijazen in zadeve pove brez dlake na jeziku. 

Krščanski skupnosti v Efezu je pisal: »Jaz, jetnik v Gospodu, vas opominjam, da živite 
vredno klica, s katerim ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti.« V 
Efezu, tej svetovni metropoli, ki ni cvetela le zaradi bogate trgovske izmenjave, ampak tudi 
zaradi bogate tradicije, kulture in užitkov vseh vrst, je nova vera težko pognala korenine. 
Zato jih je Pavel, ki je imel za seboj številne negativne izkušnje, opominjal, naj bodo zvesti 
poklicu za katerega so bili izbrani. Biti kristjan namreč ni človekova zasluga, ampak dar 
neskončne Božje ljubezni. Vere se ne moreš naučiti, ampak jo prejmeš kot milost.

Tretje tisočletje s procesom globalizacije ni nič drugačno od Pavlovih časov. Lahko 
rečemo, da se je labirint še povečal, duhovne zmede je veliko več in zato kristjan, ki želi biti 
zvest, povsod naleti na zavračanje, zasmehovanje in prezir. »Pusti me pri miru in se brigaj 
zase!« je najpogostejši odgovor na nasvet, ki ga hočeš podeliti s sogovornikom. Hkrati pa 
se zavedaš, da moraš govoriti, ker se čutiš soodgovornega v vsem, kar se dogaja in ti ni 
vseeno, kakšna bo prihodnost človeštva. Zato je Pavlov nasvet aktualen tudi danes: »Živite 
vredno klica, s katerim ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti.« 
Nekaj lahko naredimo sami, a glavni del moramo prepustiti Bogu, ki bo našel način, 
kako se bo srečal z ljudmi, za katere prosimo v svojih molitvah. V svojih odnosih bodimo 
ponižni in nenasilni. Uspeh bo prišel ob svojem času, pa čeprav ga morda sami ne bomo 
doživeli.
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Nedelja 17. nedelja med letom 26. julij
yy 17. nedelja med letom, Krištofova nedelja. Godujeta Joahim in Ana, starši Device Marije. 
yy Danes je Krištofova nedelja. Združeni v molitvi in solidarni nabirki danes prosimo, da nam Bog na 
priprošnjo svetega Krištofa podeli svoj blagoslov in nas varuje na vseh naših poteh. V svoje molitve 
bomo vključili vse udeležence v prometu – tudi naše misijonarje. Misijonsko delo v deželah tako 
imenovanega tretjega sveta, predvsem v Afriki in Aziji, je zelo zahtevno in ga ni mogoče izvajati 
brez dobrih prevoznih sredstev in druge mehanizacije, kot so na primer bagerji, traktorji, tovornjaki. 
Velikodušna srca slovenskih voznikov vsako leto poskrbijo, da lahko vozniška akcija MIVA Slovenija 
omogoči nakup prepotrebnih prevoznih sredstev. Zato, darujmo za srečno prevožene kilometre. Svoje 
darove vrzite v pušco med redno nedeljsko nabirko. Že sedaj se vam v imenu naših misijonarjev 
iskreno zahvaljujem za vaše darove in molitve za naše misijonarje.
yy V času dopustov imamo več časa drug za drugega in predvsem za preverbo svoje življenske poti. V 
tem času navadno debatiramo o obdobju med lanskimi in letošnjimi počitnicami ter drug z drugim 
izmenjujemo izkušnje. Jaz imam tukaj v Kanadi podobno delo: veliko naših slovenskih rojakov se 
ustavi na pogovor, iščejo kakšne nasvete, predvsem pa radi spregovorijo o naši slovenski prihodnosti 
tukaj v Kanadi. Zelo pozorno spremljajo dogajanje v domovini in jim ni vseeno, kaj se doma dogaja. 
Takšna je prava slovenska duša: mehka in občutljiva, zato so medsebojne izmenjave tako pomembne 
in potrebne, ker se vsi vedno naučimo kaj novega in spodbudnega, da so življenjski križi potem lažji.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Dnevu, ki nam je obtežil srce, ne moremo reči razvedrilo. Bodite 
vedno veseli, samo ne grešite.
yy V avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.

Nedelja
800 Tenetiše
930

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

26. julij

Ponedeljek
1900

Gorazd, Kliment in učenci Cirila in Metoda; Natalija, muč.
za + mamo Ano in Jurija Košnika

27. julij

Torek
1900

Viktor (Zmago) I., papež; Samuel (Samo), opat in škof
za + Zdravka Sirca (obl.)

28. julij

Sreda
1900

Marta, Lazarjeva sestra; Beatrika (Blaženka), mučenka
za + Ivana Jeriča

29. julij

Četrtek
1900

Peter Krizolog, škof in c. uč.; Rufin, mučenec
za ++ starše

30. julij

Petek
1900

Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov; Helena Švedska, vdova
za + Andreja Koširja

31. julij

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Alfonz M. Ligvorij, škof in c. uč.; Aleš Sobaszek, mučenec
za + Damjana Jalna (obl.)
za + Antona Maroša

1. avgust

Nedelja
800 Tenetiše
930

18. nedelja med letom
za + Ljudmilo in Vinka Štefe, obl.
1. Mariji v zahvalo za 80 let življenja
2. za + moža in očeta Janeza Dolinarja (obl.)

2. avgust

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Perčič Jožica
Tenetiše – Grašič Irena

1. avgust


