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KER JE BOG USMILJEN, DARUJTE SVOJA TELESA V BOGU VŠEČNO DARITEV

Človeško telo je tako zapleten in lep organizem, da ga ni mogoče primerjati
ne z vesoljem ne s kakšnim drugim ustvarjenim bitjem. Gre za nepopisni čudež,
nad katerim se je celo Bog vzradostil, ko ga je ustvarjal in je zadnji dan zaključil
z lepo pohvalo: „Zelo dobro!“ Naš Stvarnik je bil navdušen, da mu je uspelo
v človeka prenesti delček samega sebe. In zakaj je to naredil? Da bi imel svoje
sodelavce na zemlji, ker on lahko odrešuje, tolaži in razveseljuje samo z ljudmi,
ki živijo med nami.
Kaj je sodobna družba naredila iz človeškega telesa? Pobožanstvila ga je, ga naredila za malik,
ki ga povzdigujemo v nebo. Naše telo je mit, ki se mu morajo vsi priklanjati, ga občudovati
in ga častiti. Vse reklame imajo v središču človeško telo, še prav posebej žensko, ki zagotavlja
uspešnost prodaje. Naše telo ima menjalno vrednost in je postalo prodajni artikel. Ali bi se Bog
še danes razveselil te svoje stvaritve? Dvomim, ker smo se preveč oddaljili od prvotne Božje
zamisli. Zakaj?
Mislim, da nismo razumeli, kako si je naš stvarnik zamislil človeka: „Gospod Bog je iz
zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je dahnil življenjski dih in tako je človek
postal živa duša.» Mi nismo samo telo, ampak telo, duh in duša. Šele kot celota, kot telesno,
duhovno in duševno bitje smo Bogu najbližji. Kdor poveličuje le telo, ga malikuje in se klanja
nečemu, kar ni Bog. Žal je sodobna družba preveč enostranska, ko vidi le trenutne užitke, ki jih je
mogoče doseči po najkrajši poti. Manjka nam zgodovinski spomin, da bi uvideli, kako nas kratki
trenutki zadovoljstva ne osrečujejo na dolgi rok. Zato je naš duh večkrat zmeden ter ne ve, kaj je
zanj dobro in kaj slabo, duša pa je prazna, brez pravega življenja, na pol mrtva. Kaj torej storiti?
Treba se je ustaviti, se zamisliti in najti odgovor na vprašanje: Kam nas vodi družba, ki pozna
le telo in ga malikuje? Liberalna miselnost, ki računa le z dobičkom, ne vodi le v gospodarsko
revščino, ampak opazimo še hujše posledice na duhovnem področju. Vedno bolj se soočamo z
družbo, kjer je človek ničvreden, ker je vse dovoljeno in ni nobenega moralnega in etičnega reda.
In kaj lahko pričakujemo od ljudi, kjer je vse povezano s tekmovanjem? Apostol Pavel bi nam
rekel: „Bog je res usmiljen, a njegovo usmiljenje ima tudi neko mejo. Če nisi ne vroč ne mrzel,
te bom izpljunil!« Zato poslušajmo apostola narodov in si njegove besede vzemimo k srcu: „Ker
je Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje in sestre: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno
daritev; tako bo vaše bogoslužje duhovno.“
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
22. nedelja med letom – angelska nedelja
3. september
yy Danes je 22. nedelja med letom. Godujeta Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj ter Bazilisa, mučenka.
yy Na današnjo nedeljo bo ob 11.00 na Mali Poljani maša ob zaključku pašne sezone. Vabljeni.
yy Na četrtkovi seji ŽPS smo naredili program novega pastoralnega leta. Pogovorili smo se o letošnjem verouku,
otroški nedeljski maši enkrat mesečno, katehetski maši, misijonski nedelji in še o drugih dogodkih do konca
civilnega leta. O vseh dogodkih boste sproti brali in slišali v nedeljskih oznanilih.
yy V nedeljo, 17. novembra bomo imeli ofer za zadnji obrok plačila nove strehe na župnišču. Že sedaj se vam
iskreno zahvaljujem za vsak vaš dar.
yy V petek, 8. septembra je praznik Marijinega rojstva ali mali šmaren. Maša bo ob 19.00 zvečer. Vabljeni, da se
Mariji priporočimo ob začetku novega šolskega in veroučnega leta.
yy Naslednjo nedeljo, 10. septembra bo v naši župniji že dobro utečena nedelja zakonskih jubilejev. Jubilanti, ki ste
se poročili na Trsteniku, ste že dobili vabila. Če je še kakšen par, ki se je poročil drugje, je ravno tako dobrodošel. Do četrtka, 7. septembra mi sporočite, če se boste udeležili zahvalne svete maše. Kot vedno ste gospodinje
naprošene za pecivo ali kaj drugega, da se s slavljenci po maši poveselimo zunaj pred cerkvijo.
yy Naslednjo nedeljo, 10. septembra bo popoldne ob 15.00 v dvorani krajevne skupnosti projekcija dokumentarnega videa z našega letošnjega romanja po italijanski sredozemski obali, Črni gori in BIH. Vabljeni tudi tisti,
ki niste bili na romanju.
yy Začelo se je novo šolsko in tudi veroučno leto. Vpis veroukarjev 1. razreda bo ob v sredo ob 15.00. Veroukarji od
4. do 9. razreda bodo imeli v četrtek običajno spoved ob začetku veroučnega leta. Za veroukarje od 4. do 6. razreda bo spoved ob 14.00, za ostale razrede pa ob 15.00. Urnik verouka je že na oglasni deski in na policah za tisk.

yy Apostolska spodbuda Radost življenja: Življenje je lepo, zato ga je treba okušati v polni meri. Nekateri duhovni tokovi
sicer vztrajajo pri tem, da se je treba znebiti želje, da bi se rešili bolečine in uživali. Toda mi verujemo, da Bog ljubi veselega
človeka, da je ustvaril vse, da bi to uživali. Bodimo spričo njegove nežnosti veseli, ko nam predlaga: »Otrok, če že kaj imaš,
si stori dobro. Ne zamujaj prijetnega dneva« (Sir 14,11). Tudi zakonski par odgovarja na Božjo voljo, ko sledi temu svetopisemskemu vabilu. Gre za to, da v svobodi sprejmemo, da užitek najde različne izrazne oblike v različnih življenjskih
obdobjih, skladno s potrebami medsebojne ljubezni. (149)

yy V septembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
22. nedelja med letom – angelska
730 Tenetiše
za + Marijo (obl.) in Miha Grašiča
830
1. za + Angelo Krničar
2. za + Angelo in Franca Bečana, dar sester
1100 M. Poljana
zahvalna maša ob zaključku pašne sezone
Ponedeljek
Rozalija Sicilska, spokornica; Mojzes, prerok
1900
za + Marijo Kodrič, 30. dan po pogrebu
Torek
Mati Terezija, redovna ustan.; Viktorin Asiški, mučenec
1900
za + Edota Bečana, dar sosedov
Sreda
Zaharija, prerok; Bertrand, redovnik
1900
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov
Četrtek
Marko Križevčan, mučenec; Regina, devica
1900
za + Manco Dobrin, dar sosedov
Petek
Marijino rojstvo – mali šmaren; Serafina, redovnica
1900
za + Jožeta Štefeta (obl.) in vse ++ Mlinarjeve
Sobota
Peter Klaver, misijonar; Gorgonij, mučenec
2000
za + Marjana Kikelj (obl.)
Nedelja
23. nedelja med letom
730 Tenetiše
1. za + očeta Franca (obl.) in mamo Nado Benedičič
2. za + Štefana Požonec (obl.) in njegove starše
830
za + Marjana Zupana (obl.)
čiščenje in krašenje Trstenik – Roblek Barbara
Tenetiše – Lukanec Nada
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