
MOŽ SE BO PRIDRUŽIL SVOJI ŽENI IN BOSTA OBA ENO TELO
Mož in žena v zmedenem svetu. Tako bi lahko bil naslov uvodne kolumne 

v reviji. Priča smo zadevam, ki so skregane s pametjo: mar ni dovolj jasnih 
dokazov, kdo je moški in kdo ženska po rojstvu in telesnih znakih? Razlike se 
delajo po tem, kar kdo čuti oziroma kakšno prepričanje si je ustvaril. Lahko 
se zgodi, da je bil kdo zlorabljen kot moški in ženska, a zato še ni izgubil svoje 
narave. Priča smo različnih boleznim, zato moramo biti tolerantni. Takšne 
so osnovne človečanske pravice. Drugega je treba sprejeti takšnega kot je in 
se ne prepirati, kdo je za določeno stanje kriv, vendar je skregano s pametjo, 
da skušamo narediti za naravno, kar ni naravno. V svetu, ki prisega na razum smo priča razmišljanju 
brez pameti, ko smatramo, da je pravilno in obče veljavno to, kar mi trenutno ugaja. To vodi v svet brez 
pravil, ko se lahko vsakdo obnaša, kot se mu zljubi.

Zdi se, da se je s podobnimi problemi soočal tudi apostol Pavel v Efezu. V mestu, kjer so se mešale 
skoraj vse tedaj znane kulture, ideologije, verska in osebna prepričanja, je bila tako velika zmeda, da res 
nisi vedel, kdo ima prav in kdo je v zmoti. Glede ljubezni med moškim in žensko je zato kristjanom 
napisal nekaj navodil: »Možje so dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa ... Saj vendar ni nihče 
nikoli sovražil svojega telesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus Cerkev: smo namreč udje 
njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno 
telo.« Pavlova navodila so bila jasna in so sprejemljiva še danes. Res je, da se je bistveno spremenil odnos 
do žene, kajti ne more biti mož glava ženi, če sta oba enakovredna. Moški in ženska sta namreč dve 
popolnoma enaki, pa čeprav zelo različni polovici, ki skupaj sestavljata pravo celoto. Gre za dve različni 
enoti po naravi, ki se med seboj dopolnjujeta in sta v skladu s svojo telesno in duhovno sestavo sposobna 
nadaljevati človeško vrsto. Otrok je namreč konkreten sad moškega in ženske, ki sta postala eno.

Jasne stvari po naravi pa dobijo še novo razsežnost, ko sprejmemo dejstvo, da človek ni samo telo, 
ampak je tudi duh in duša. Zato je Pavel dejstvu, da se bo mož pridružil svoji ženi in bosta oba eno, 
telo dodal še stavek: »Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in Cerkve.« S tem je hotel 
reči, da si določene zadeve res včasih vsak po svoje razlaga, vendar se mora kristjan držati tega, kar je 
učil Kristus in kar v njegovem imenu razlaga Cerkev. Zato ni vse zdravo in dobro, kar ljudje počnejo, 
ker določene zlorabe niso samo nasilje nad telesom, ampak tudi na tem, kar naj bi bil človek glede 
na Stvarnikovo zamisel. Ustvarjeni smo po Božji podobi in sličnosti, zato nam ni dovoljeno, da se 
obnašamo kot živali. To je skrivnost: kdor jo more razumeti, naj jo razume!  
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Nedelja 21. nedelja med letom 23. avgust
 y 21. nedelja med letom. Godujeta Roza iz Lime, redovnica in Justinijan, samotar.
 y Jutri se pri nas začne oratorij ali organiziran počitniški teden za otroke. Otroci imajo radi te dneve, ko se pre-

pletajo molitev, poučna zgodba, delavnice, skupne igre in predvsem druženje, ko je lepo biti skupaj z drugimi. 
Tema letošnjega oratorija je povezana z Dominikom Saviem, zavetnikom ministrantov in mladine. Ni oratorija 
brez sladkih dobrot in sadja. Zato so dobrodošle različne domače dobrote. Začetek oratorija je ob 9.00., zaklju-
ček pa ob 16.00.

 y Naslednjo nedeljo bo ofer za poravnavo stroškov obnovitvenih del. Med počitnicami nismo mogli plačati no-
benega računa, zato bo jeseni treba zbrati kar nekaj denarja, če hočemo obnovo zaključiti do konca tega leta. 
Že sedaj se vam iskreno zahvaljujem za vsak vaš dar.

 y Pred enim tednom sem sprejel novo župnijo Goriče. Za normalno delo bo potrebno kar nekaj prilagajanj, 
ker isti župnik ne more biti hkrati na dveh krajih. Tako smo morali prilagoditi tudi urnik nedeljskih maš. Od 
septembra naprej bo v Goričah druga nedeljska maša ob 9.00, na Trsteniku pa glavna sveta maša ob 10.00. 
Na podružnici Tenetiše bo nedeljska sveta maša ob isti uri, ob 8.00. V Tenetišah bomo morali ukiniti sobotno 
sveto mašo, ker je ta dan sveta maša v bolnišnici na Golniku in bi sicer imeli preveč maš na isti dan. Hvala za 
razumevanje.

 y Vsem, ki ste ta zadnji teden letošnjih počitnic na dopustu želim prijetne dneve oddiha za telo in dušo. Vzemite 
si čas zase in načrtujte svojo prihodnost v skladu z Božjo voljo.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Vsakdo naj bo pripravljen prenašati vročino in mraz, žejo in lakoto, napore in 
zaničevanja vsakokrat, kadar take stvari prispevajo k širjenju Božje slave in k zveličanju lastne duše.

 y V septembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
800 Tenetiše
900 Lom
930

21. nedelja med letom
za + Ano Grašič (obl.), Aleša in Franca Grašiča
zaobljubljena maša po namenu faranov
za + Marijo in Alojzijo Kogovšek

23. avgust

Ponedeljek
1900

Natanael (Jernej), apostol; Herman, samotar
1. za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov
2. za + mamo Ivanko Morlenta (obl.)

24. avgust

Torek
1900

Ludvik IX., francoski kralj; Jožef Kalasanc, red. ustan.
za + teto Rozo Košnik

25. avgust

Sreda
1900

Ivana Bichier, red. ustan.; Zefirin, papež
za + Petra (obl.) in Katarino Eljon

26. avgust

Četrtek
1900

Monika, mati sv. Avguština; Dominik Matere božje, duh.
1. za + Jožeta Porenta (obl.)
2. za + Stanka Kerna, 7. dan po pogrebu

27. avgust

Petek
1900

Avguštin, škof in c. uč.; Pelagij Istrski, mučenec
za ++ Kernove z Bele

28. avgust

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, mučenka
za župljane
1. za + Rozalijo Kern (obl.)
2. za + očeta Janka Košnika

29. avgust

Nedelja
800 Tenetiše
930

22. nedelja med letom
za ++ Jožove in starše Pušar
1. za + Angelo Krničar
2. za + Agnez (obl.) in Marka Marinčiča

30. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik – Lombar Franc
Tenetiše – Križaj Mili

29. avgust


