
ČE SE DASTE VODITI DUHU, NISTE POD POSTAVO
Kaj je glavna gonilna sila našega življenja oziroma, kaj nas pogojuje 

do te mere, da so mnogi postali odvisniki? Eden od vzrokov so naše oči, 
ki so izgubile svojo prodornost in zato niso več usmerjene na bistveno 
in temeljno, ampak hočejo preveč stvari hkrati. Naše oči so nenasitne, 
zelo poželjive, bolj malo podobne čebelam, ki nabirajo med in bolj 
posnemajo ose, ki se samo sprehajajo s cveta na cvet in ne odnesejo s 
seboj nič koristnega. Ta človeška poželjivost prinaša s seboj še drugo 
razvado: površnost. Želja po čim več imeti nas vodi v nezadovoljnost, 
nepotrpežljivost in površinskost. Jedra stvari sploh ne zaznamo, ker ni časa, ker se je že pojavila 
nova želja, ki jo je treba zadovoljiti. In tako smo postali sužnji trenutnih želja in površnih užitkov, 
ki ne pustijo kakšne globlje sledi. To je nova postava, nov oklep, nova miselnost, ki jo mnogi 
sprejemajo kot nujno za preživetje. Je mar preživetje odvisno od čim več, ali od manj in tistega, kar 
je zares potrebno? Kdo je bolj srečen: milijonar, ki trepeta, da bo vsak hip izgubil svoje premoženje, 
ali preprosta ženica, ki je zadovoljna ob kruhu in svežem domačem mleku? Blagostanje in čim višji 
BDP sta podobna zlati kletki, ki je zaklenjena, ključ pa je izgubljen. Materializem je nova postava, 
ki se lepo sveti in privlači naš pogled, a je hkrati kletka, iz katere mnogi ne morejo na svobodo.

Apostol Pavel je imel podobne občutke, zato je Galačanom nakazal rešitev: »Živite v duhu in 
nikar ne strezite poželenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso. 
Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Če se daste voditi Duhu, niste pod 
postavo.«

Kaj pomeni živeti v duhu? Predvsem to, da imaš v življenju jasno postavljene temeljne cilje, ki 
dajejo smisel in dolgoročni uspeh. Kdor živi v duhu, ne razmišlja od danes do jutri, ampak se trudi 
svoje življenje postaviti na trdni temelj, ki ni odvisen od trenutnih sprememb. Solidna baza je 
potrebna, če hočemo doseči zadnji cilj, polnost svojega življenja. Pred nami sta vedno dve postavi: 
ena je povezana z mesom, druga z duhom, prva upošteva človeško poželenje, druga išče trajno 
srečo in notranji mir. Prva je lažja, ker je takojšnji odgovor na trenutno željo in nudi neposredni 
užitek, druga je težka, ker zahteva razmislek in je hkrati povezana s takšno ali drugačno odpovedjo. 
Od posameznika je odvisno, kako se bo odločil: bo popustil svojim strastem, ali se bo odločil za 
duhovno pot, se bo podrejal vsemu, kar je živalskega v njem, ali rasel kot človek, ki je vreden 
zaupanja. Zato apostol Pavel danes nagovarja nas, kristjane tretjega tisočletja: »Živite v duhu in 
nikar ne strezite poželenju mesa!« župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja BINKOŠTI 24. maj 
yy Binkoštna nedelja. Godujeta Marija, Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj in Ludvik Zefirin Moreau, 
škof.
yy Na praznik Marije Pomočnice so različni romarski shodi, v naši bližini na Brezjah in na Rakovniku v Ljubljani. 
V Ljubljani bo ob 15.00 popoldansko slovesnost vodil ljubljanski metropolit msgr. Stanislav Zore. Vabljeni.
yy Iskreno se zahvaljujem članom ŽPS-ja, ki so pet let pomagali s svojimi nasveti in različnimi oblikami dela v 
naši župniji, še prav posebej pri obnovi naše župnijske cerkve in postavitvi novih orgel. Novi člani ŽPS-ja za 
petletno obdobje so: Jože Uranič, Monika Košir, Stane Tiringer, Domen Rožman, Aleksander Kolander, Jože 
Perčič, Barbara Roblek, Jože Lombar, Barbara Lombar, Andrej Rogelj, Mija Kogovšek, Matic Toporiš, Mojca 
Zupan, Mija Uranič, Janez Košir, Rado Grašič, Brigita Perčič in Janez Strniša. Čestitke ob imenovanju in iskre-
na hvala, da so sprejeli tako pomembno delo v naši župniji. Zadnja seja starega in prva seja novega ŽPS-ja bo 
v nedeljo, 31. maja ob 15.00.
yy Ta teden zaključujemo z rednim veroukom. 1. razred ima verouk po rednem razporedu, vsi drugi razredi pa v 
petek ob 14.00. Za veroukarje od 3. do vključno 9. razreda bo spoved pred počitnicami. Po verouku bo ob 15.00 
pevska vaja za otroški zborček. Zaključek verouka in podelitev spričeval bo v nedeljo, 31. maja pri glavni žup-
nijski maši. Ob petju otroškega zborčka, ki ga bo spremljal ansambel, bodo sodelovali veroukarji vseh razredov 
osnovne šole. S to sveto mašo bomo zaključili tudi letošnje šmarnice.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Marija Pomočnica je in bo vedno dosegla posebne milosti, tudi izredne 
in čudežne, za tiste, ki z deli, nasveti in dobrim zgledom, ali zgolj z molitvijo prispevajo h krščanski vzgoji 
ogrožene mladine.
yy V mesecu juniju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.

Nedelja
800 Tenetiše
930

Binkošti
za župljane
za + mamo Angelo Rogelj

24. maj

Ponedeljek
1900

Marija, Mati Cerkve; Beda Častitljivi, cerkveni učitelj
1. za + Angelco Zaplotnik, dar sosedov
2. za + Zdravka Sirca, dar družin Preša - Ješe

25. maj

Torek
1900

Filip Neri, duhovnik; Lambert, škof
urna maša za vas Čadovlje

26. maj

Sreda
1900

Alojzij Grozde, mučenec; Avguštin Canterburyjski, škof
1. za + Ano Celar, 7. dan po pogrebu
2. urna maša za vas Pangršica

27. maj

Četrtek
1900

German Pariški, škof; Margareta Polo, mučenka
za zdravje

28. maj

Petek
1900

Maksim Emonski, škof; Uršula Ledochowska, red. ustan.
za dobro letino in varstvo pri delu, vas Žablje

29. maj

Sobota
1800 Tenetiše

2000

Ivana Orleanska, devica; Ferdinand Kastiljski, kralj
1. za + Poldeta Šenka
2. za ++ dva brata in starše Pivk
za + teto Angelo Markun (obl.)

30. maj

Nedelja
800 Tenetiše
930

Nedelja Svete Trojice
za + Marico Markovič (obl.),  ++ starše Markovič in Brzin
1. za + Janeza Markuna
2. za + Marijo Lombar, Vetrovo mamo

31. maj

čiščenje in krašenje Trstenik – Korošec Marija
Tenetiše – Kaštrun Štefka

30. maj


