
KAJ KORISTI ČLOVEKU, ČE SI VES SVET PRIDOBI, SVOJE ŽIVLJENJE PA ZAPRAVI?
»Brane, si srečen?« je navadno prvo vprašanje, ko se srečam s sobratom 

Petrom. To vprašanje postavi vsakemu s katerim se sreča. Večina niti ne 
pomisli, kaj je vprašal in hitro odgovori: »Seveda sem srečen!« In vendar 
se mi zdi vprašanje o sreči zelo pomembno. Sreča namreč ni nekaj, kar si 
pridobiš enkrat za zmeraj, ker jo tlakujejo številni dogodki, prepričanja in 
osebno stališče glede vsega, s čimer se ukvarjaš. Tudi neprijetni dogodki 
in trpljenje so povezani s srečo in kdor to zanika, ne bo nikoli zares srečen in pomirjen.

Jezus je bil na poti iz kraja v kraj in čim bolj se je približeval višek njegovega delovanja, 
toliko bolj je čutil, da mora svoje učence pripraviti na čas, ki bo marsikateremu omajal 
njegovo vero. Začel jim je pripovedovati o svojem trpljenju, smrti n vstajenju. Učenci so 
bili vznemirjeni, Peter ga je potegnil na stran in mu začel govoriti: »Bog ne daj, Gospod! 
To se ti nikakor ne sme zgoditi!« On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Proč od 
mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je božje, ampak kar je človeško.«

Knez teme je zelo pretkan in človeka zavaja, ko mu prikazuje trpljenje in smrt kot nekaj, 
kar ni vredno človeka, zato se moramo temu izogibati in trpljenje zatirati z vsemi sredstvi. 
Prepričuje nas, da bomo na tak način rešili svoje življenje. To je Jezus dobro vedel, zato 
se je obrnil k učencem in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in 
vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje ga bo izgubil!«

Križ in trpljenje sta sestavni del našega življenja. Temu se ni mogoče izogniti. In vendar 
je Jezus s svojim življenjem, s svojo smrtjo in vstajenjem dokazal, da lahko ta grenka in 
težka plat našega življenja postane osvobajajoča in prava zmaga. Ko sprejmemo svojo 
senčno stran, ko v preizkušnjah in trpljenju odkrijemo izziv za svojo duhovno rast in 
napredovanje, tudi težki trenutki postanejo osrečujoči.

»Kdor hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi 
mene, ga bo našel!« je rekel Jezus svojim učencem. Ko sprejmemo svoj križ, hodimo po 
poti za Jezusom. Njegovi učenci lahko postanemo, ko se sprejmemo takšne kot smo, ko 
ne zanikamo nobenega področja svojega življenja, ko nas meje, na katere naletimo in 
slabosti, s katerimi se soočamo, ne vržejo s tira. Zazrti smo v Jezusa, ki hodi pred nami in 
nam nakazuje smer, kako bomo zares srečni in zadovoljni ne le v večnosti, temveč že tukaj 
na zemlji.
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Nedelja 22. nedelja med letom 30. avgust
yy Danes je 22. nedelja med letom. Godujeta Feliks (Srečko), mučenec in Alfred Ildefonz Schuster, škof.
yy Preteklo nedeljo smo imeli zaobljubljeno mašo v Lomu pod Storžičem. Obisk je bil zelo lep – okoli 80 župlja-
nov. V času korona virusa sta bili letos obe naši romanji (Kokra in Lom) celo bolj obiskani kot prejšnja leta, kar 
je vredno vse pohvale. Lepo je, da to našo starodavno zaobljubo prenašamo na mlajše generacije in bodimo 
trdno prepričani, da bo naše življenje zaradi naše zvestobe Bogu in Mariji, vsestransko blagoslovljeno. Zato 
iskrena hvala vsem, ki ste se udeležili romanja v Lom.

yy Poletne počitnice so se zaključile in otroci bodo spet sedli v šolske klopi. Po pogovoru z nekaterimi starši in ot-
roki, se otroci v glavnem kar veselijo ponovnega druženja s svojimi vrstniki. Ko sem pisal ta oznanila še nismo 
dobili s strani Slovenske škofovske konference kakšna navodila glede verouka. Ta teden se bomo srečali z vsemi 
voditelji veroučnih skupih obeh župnij in se bomo natančno zmenili glede verouka. Urnik in vse podrobnosti 
bodo v oznanilih naslednje nedelje.

yy Letošnja pašna sezona se zaključuje, zato bo v nedeljo, 6. septembra že tradicionalna sveta maša na Mali Polja-
ni. Letos bo sveta maša že ob 10.00. Vabljeni.

yy Druga nedelja v septembru je že nekaj let nedelja zakonskih jubilejev. Tudi letos bo tako, zato si vsi tisti, ki ima-
te letos 10, 15, 20, 25 in več bolj »okroglih« obletnic, rezervirajte čas za skupno praznovanje pri slovesni sveti 
maši. Kdor je bil poročen v kateri drugi župniji, naj mi to sporoči, ker ga nimamo zavedenega v naši poročni 
knjigi. Jubilanti boste ta teden prejeli vabila na praznovanje.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: V našem času znanstveni in tehnološki biomedicinski napre-
dek močno vplivata na dojemanje telesa, ko vsiljujeta idejo, da ga je mogoče neomejeno spreminjati. Spo-
sobnost poseči v DNK, možnost vnašanja umetnih elementov v organizem in razvoj nevroloških znanosti so 
pomemben vir, hkrati rojevajo tudi antropološka in etična vprašanja. To nas lahko popelje v pozabljanje, da je 
življenje dar in da smo ustvarjena ter omejena bitja, ki nas lahko zlahka spremenijo v preprosto sredstvo tisti, 
ki imajo tehnološko moč. (82)

yy V mesecu septembru je še precej prostih dni za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše
830

22. nedelja med letom
za + Viktorja in Mici Pušavec
po namenu iz Švice

30. avgust

Ponedeljek
1900

Rajmund Nonat, kardinal; Nikodem, Jezusov učenec
za Nežko in njen rod

31. avgust

Torek
1900

Egidij (Tilen), opat; Nivard, škof
po namenu Draga Lombarja

1. september

Sreda
1900

Marjeta, devica in mučenka; Janez Postivec, patriarh
za vse ++ Slapnikove

2. september

Četrtek Gregor Veliki, papež in c. uč.; Bazilisa, mučenka 3. september
Petek Rozalija Sicilska, spokornica; Mojzes, prerok 4. september
Sobota
1900

Mati Terezija, red. ustan.; Viktorin Asiški, mučenec
1. za + Marijo Štern, dar Tatjane Prestor
2. za + Franca Štefeta, dar Zgornjega Trstenika

5. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

1000 M. Poljana

23. nedelja med letom – angelska nedelja
1. za + Cirila Hrnčiča (obl)
2. za + Franca (obl.) in Nado Benedičič ter Nado Lukanec
za župljane
za pašno skupnost

6. september

čiščenje in krašenje Trstenik: Valjavec Matej
Tenetiše: Matijaševič Darka
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

5. september


