
NE BODITE V SPOTIKO NE JUDOM NE GRKOM NE BOŽJI CERKVI
Opazovanje in primerjanje sta postala vsakodnevna rutina in način 

merjenja svojega mesta v svetu, predvsem med tistimi, s katerimi se 
vsak dan družimo in s skupino, ki bi ji radi pripadali. Kot da nimamo 
samospoštovanja; drugi nam morajo kazati s svojim načinom življenja, 
kakšni naj bi bili, da bomo sodobni, vplivni in pomembni. Seveda se ob 
primerjanju in opazovanju hitro rodi zavist: »Ona si lahko privošči, jaz pa si 
ne morem, ker moj nima tako debele denarnice!« In naenkrat tisti, s katerim 
se primerjam, postane zame nedosegljiv in kamen spotike. Takoj je treba ustvariti zgodbico, ki 
bo omajala njegov položaj in ga bo spodnesla. »Saj poznamo njene starše. Jabolko ne pade daleč 
od drevesa. To kar ima, ni pridobljeno na legalen način; naj inšpekcija malo pokuka v njihovo 
zasebnost in obelodani nepravilnosti!« Človeška fantazija nima meja, ko pa se pridružita še 
zavist in škodoželjnost, večina izgubi človeško dostojanstvo. Apostol Pavel nam v prvem pismu 
Korinčanom govori o podobni situacija na nekoliko drugačen način.

»Ne bodite v spotiko ne Judom ne Grkom ne Božji Cerkvi!« svari mlado krščansko skupnost. 
Novosti so vedno izzivalne in tak je bil tudi novi nauk v takrat najpomembnejšem grškem mestu, 
ki so ga Rimljani leta 146 skoraj zravnali z zemljo, a ga je Julij Cezar na novo pozidal. Mešanica 
kultur, verstev in stilov življenja je v mestu ustvarila svet v malem, zato si moral biti zelo previden, 
da nisi koga užali ali bil kakšni skupini v spotiko. Pavlov je dobro vedel, da je v mestu nova vera 
dobrodošla, zato je treba biti zelo preudaren, da bo skupnost vzbudila simpatije in na svojo stran 
pritegnila čim več privržencev. Zelo modra taktika, ki je še danes vredna posnemanja.

»Ne bodite v spotiko!« nas uči veliki misijonar? Vendar do katere mere? Če nisi aktiven, 
prodoren in na prvih straneh časopisov, nisi nič. O pomembnežih je treba govoriti, stopiti 
morajo v ospredje, biti morajo prepoznavni. Vse to je res, vendar je Pavel od korintske skupnosti 
kristjanov zahteval, da so privlačni tako, da nikogar ne odbijejo in jih vsi lahko posnemajo. To 
pomeni, da kristjan ne sme biti nek posebnež in njegovo življenje ne sme biti v spotiko, ampak 
za zgled. Danes se ljudje vedno bolj ozirajo za tistimi, ki so umirjeni, brez pretiranih ambicij, 
pa vendar zadovoljni in srečni. S kakšnim veseljem se ozreš na družino z več otroki, ki si ob 
vikendih privošči daljši sprehod, vsi so veselo razpoloženi, otroci prikupno razigrani, starša se 
smejeta skupaj z njimi. Srečni so, ker je njihovo življenje smiselno, ker vedo zakaj živijo. Zato 
danes apostol Pavel govori nam: »Ne bodite nikomur v spotiko!«
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Nedelja 6. nedelja med letom 15. februar
 y Danes je 6. nedelja med letom. Godujeta Klavdij, redovnik in Georgija, devica. 
 y Današnja nedelja se bo zapisala v zgodovino naše župnije kot jubilej, na katerega smo se pripravljali skoraj šest 

let. Nove orgle, povečanje kora, nove stopnice, nova korna ograja in druga obnovitvena dela so sad dolgoletne-
ga prizadevanja mnogih župljanov, zato se smemo veseliti in s ponosom gledati na prehojeno pot. Bog je bla-
goslavljal naše delo in nas vedno bolj povezoval, da smo rasli kot skupnost vernikov, ki jim svetišče pomeni kraj 
zbiranja, skupnega izpovedovanja vere, češčenja in slavljenja Boga. Ob našem prazniku se iskreno zahvaljujem 
ljubljanskemu nadškofu msgr. Stanislavu Zoretu, ki je z veseljem sprejel mojo prošnjo in blagoslovil naše nove 
orgle. Hvala botrom in vsem vam, ki ste me pri večletnem zahtevnem projektu moralno in finančno podpirali. 
Ne bom našteval posameznikov, kajti vsakdo je pomagal po svojih močeh in bi z naštevanjem imen mnogim 
naredil krivico. Naš projekt seveda še ni končan, kajti plačevanje stroškov novih orgel in vseh obnovitvenih del 
se bo gotovo zavleklo v letošnjo jesen. Zato računam z vašo solidarnostjo in podporo še naprej. Svoj prispevek 
lahko nakažete direktno na naš župnijski TRR račun: 24400-9004564246 s pripisom Trstenik – nove orgle. 
Že sedaj iskrena hvala za vsak vaš dar. Ko bodo plačani zadnji računi, bomo na orgelsko omaro namestili tablo 
z imeni botrov, donatorjev, sponzorjev in darovalcev za eno ali več piščali.

 y Ta teden je verouk spet po ustaljenem urniku.
 y V sredo je pepelnica in strogi post. Pri večerni maši bo obred pepelenja. Vabljeni. O postni pokori boste lahko 

več prebrali v oznanilih prihodnjo nedeljo. 
 y Slovenska Karitas nas vabi k preventivni akciji 40 dni brez alkohola. V letošnjem letu akcija nosi naslov »Moje 

in tvoje dostojanstvo?«. Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo, 18. februarja, in zaključila 
na velikonočno vigilijo, 4. aprila 2015.

 y V nedeljo 1. marca bomo izbirali nove člane za ŽPS. Že sedaj pomislite, katere 3 kandidate iz posamezne vasi 
bi predlagali kot svoje zastopnike v svetu. Podrobnejša navodila glede izbiranja pastoralnih svetovalcev boste 
prejeli prihodnjo nedeljo.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Pri opominjanju uporabljajte besede, ki spodbujajo, nikdar takih, ki poni-
žujejo. Hvali, kar zasluži pohvalo, za grajo pa bodi počasen.

 y V mesecu marcu je še precej prostih dni za mašne namene.
Nedelja
800 Tenetiše
930

6. nedelja med letom
za + Marijo Markovič (obl.)
1. za + Vida in Alojzijo Jeler (obl.)
2. za + Franca Grašiča

15. februar

Ponedeljek
1730

Julijana Koprska, mučenka, Onezim, škof in mučenec
za + Doro Štefe

16. februar

Torek
1730

Silvin, škof; Mesrop Armenski, c. uč; pust
za + Zdravka Sirca, dar sosedov

17. februar

Sreda
1730

Pepelnica – Frančišek Regis Clet, muč.; Janez Neel, muč.
za + Manco Perčič (obl.)

18. februar

Četrtek
1730

Konrad iz Piacenze, spokornik; Alvarez, redovnik
za + Antona Perčiča, dar Karunovih

19. februar

Petek
1730

Jacinta in Frančišek, fatimska pastirčka; Leon Sicilski, šk.
za + očeta Alojza in mamo Emilijo Balažic

20. februar

Sobota
1730Tenetiše
1900

Peter Damiani, škof in c. uč.; Irena (Mira) Rimska, devica
za + duhovnika Franca Jamnika
za + Marijo, Matevža in Andreja Zupana (obl.)

21. februar

Nedelja
800 Tenetiše
930

1. postna nedelja
za župljane
1. za + očeta Vida Jelerja (obl.)
2. za + Petra in Katarino Eljon

22. februar

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – Kokalj Milena

21. februar


