
GLEJTE, DA VAM SVOBODA NE BO PRETVEZA ZA MESENOST
Svoboda. Čudovita beseda in kako različno si jo tolmačimo. Koliko ljudi, toliko 

svobod! Ne pretiravamo, če rečemo, da mnogi razumejo pod tem izrazom nekaj, 
kar ni svoboda oziroma je njeno nasprotje. Svobodo zamenjujejo s pravicami, 
v resnici pa gre za odločanje, za izbire, ko se moraš opredeliti med različnimi 
ponudbami. Večina pa bi najraje pograbila vse, češ, to je moja pravica. Naše želje 
mimogrede preidejo v odvisnost, svoboda postane zlata ječa, vsa bleščeča, večno 
opevana, a vendar ječa. Ko je apostol Pavel po svojem spreobrnjenju razmišljal 
o sebi, si je moral priznati, da je marsikaj moral zavreči in opredeliti kot smeti, sicer se ne bi mogel 
okleniti Kristusa, ki ga je osvobodil za pravo svobodo. O tem je pisal krščanskim skupnostim v 
Galaciji. Takole jih nagovarja: „Za svobodo nas je Kristus osvobodil. Zato stojte trdno in se ne dajte 
ponovno vpreči v jarem sužnosti.“ Na kaj je Pavel mislil, ko piše o nevarnosti ponovnega jarma 
sužnosti. Če vemo, kako je bil obseden s postavo, večina razlagalcev meni, da je imel v mislih 
judovska pravila, ki so bila preveč stroga in nasilna s pretiranimi določitvami, kaj se sme in kaj 
ne. Jezus nas je osvobodil te utesnjenosti, ko je vero postavil nad sleherno pravilo. Svoboden si, 
ko si se sposoben odločiti za Boga ali proti njemu, za sprejem Jezusa kot odrešenika ali za sistem 
samoodrešitve, ki je čista utopija in ne prinese nobenih pravih rezultatov.

Svoboda je težka, ker imaš pred seboj dve izbiri in lahko vzameš le eno. Marsikdo pravi: „Ko 
bi se lahko kdo drug odločil namesto mene!“ Res je, suženjstvo ni vedno težko, ker je potuha za 
lenuhe, slabiče in neodločneže. „Vi ste bili poklicani k svobodi, bratje. Glejte le, da vam svoboda ne 
bo pretveza za mesenost, temveč služite drug drugemu v ljubezni!“ apostol Pavel nadaljuje v svojem 
pismu. V tem stavku se skriva resnica o pravi svobodi, ki si jo mnogi predstavljajo kot neskončno 
možnost brez sleherne odgovornosti. Resnično pa si svoboden šele takrat, ko si se sposoben odločiti 
za dobro, plemenito in lepo. Še več, prava svoboda je povezana s pozitivnimi odnosi. Zato Pavel 
vztraja, da je treba drug drugega sprejemati v ljubezni. Tukaj je tudi stična točka z vsem, kar je bilo 
dobro pred Kristusovim prihodom: „Celotna postava je izpolnjena v eni zapovedi, namreč: ‚Ljubi 
svojega bližnjega kakor samega sebe.‘“ V ozadju je namreč pravi duh, ko drugega ne sprejemam 
zaradi kakšne koristi, ampak zato, ker je človek, ker je meni enak, ker ga s svojo svobodo ne smem 
omejevati, saj imava oba istega nebeškega Očeta, ki naju sprejema takšna kot sva in se naju ne 
sramuje. Za svobodo nas je osvobodil Kristus, ko je s svojim življenjem pokazal, da svoboda ni 
pravica, ampak odgovornost.
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Nedelja 13. nedelja med letom 26. junij
yy Danes je 13. nedelja med letom. Godujeta Jožefmarija Escrivà, ustanovitelj Opus Dei in Vigilij (Stojan), škof.
yy Danes je v naši župniji zunanja slovesnost ob praznovanju 25-letnice osamosvojite Slovenije. Prav je, da smo 
ponosni na svojo samostojno državo in se kot kristjani trudimo, da bi bili vedno pozitivni člen v naši narodni 
skupnosti. Podobice z molitvijo za domovino vzemite domov in večkrat molite za našo državo, da se ne bi 
odpovedala krščanskim koreninam. Domovina je naša, zato jo moramo ceniti in spoštovati.
yy Otroci so zaključili šolsko leto in pred njimi so počitnice, ki so si jih zaslužili. To pa ne pomeni, da so jim s tem dnem vra-

ta cerkve zaprta. Jezus ni nikoli na dopustu, ampak je vedno med nami. V tabernaklju nas pričakuje in je vesel vsakega 
obiska. Tudi na počitnicam stopimo v cerkev k nedeljski maši in v krajih, ki jih obiskujemo obiščimo tamkajšnje cerkve, 
si oglejmo njihovo urejenost in se vsaj s kratko molitvijo zahvalimo Bogu za številne milosti in varstvo, ki smo ga deležni.
yy Tudi letos bo v naši župniji oratorij in sicer v drugi polovici meseca avgusta. Točen datum bomo kmalu sporo-
čili, ker še usklajujemo termine, da bomo lahko imeli čim več animatorjev.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah. V četrtek in petek bo pred mašo molitev pred 
izpostavljenim Najsvetejšim. Vabljeni.
yy V nedeljo bomo imeli zaobljubljeno romanje v Kokro. Maša bo ob 9.00. Vabljeni.
yy Sveto leto usmiljenja: »V več kot tisoč let stari molitvi in pesmi Pozdravljena Kraljica, Marijo kličemo: Mati us-
miljenja. Ona je Mati usmiljenja zato, ker je rodila tistega, ki je po svojem bistvu in poslanstvu usmiljen, saj se je 
usmilil vseh ljudi vseh časov in jih s svojo smrtjo na križu odrešil. Pravzaprav je s tem povedano premalo. Ker je 
pravi Bog in odsev Očetovega usmiljenja, ni samo usmiljen, ampak je Usmiljenje (pisano z veliko začetnico). De-
vica Marija je takoj za Jezusom najbolj usmiljena. Je Mati usmiljenja, ker je naša Mati, ki nas ljubi in nam želi samo 
dobro. Usmiljena je tudi zato, ker je skupaj s svojim Sinom za nas trpela in je njeno Srce presunil meč bolečin. Vsa-
ka mati tistega otroka, za katerega je največ trpela, najbolj ljubi in je z njim najbolj usmiljena.« p. Anton Nadrah
yy V mesecu juliju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

13. nedelja med letom
1. za + Ano in Alojza Rezàrja in Anico Toporš
2. za + očeta Jožeta Gregorca (10. obl.)
za + Angelo Markun, dar sosedov Babnega vrta

26. junij

Ponedeljek
1900

Ema Krška, kneginja; Ciril Aleksandrijski, škof in c. uč.
za + Vetrovega Joža, dar sosedov

27. junij

Torek
1900

Irenej (Hotimir), škof in muč.; Pavel I., papež
za + očeta Alojza Markuta

28. junij

Sreda
1900

Peter in Pavel, apostola; Judita, redovnica
za + Frančiško Kadivec

29. junij

Četrtek
1900

Oton Bamberški, škof; Bertrand, škof
za + Edota Bečana, dar sosedov 

30. junij

Petek
1900 

Estera, svetopisemska žena; Aron, svetopisemski očak
za + župnika Franca Levstka

1. julij

Sobota
2000

Janez Frančišek Regis, duh.; Evgenija Joubert, redovnica
1. za + Jožeta Perčiča (obl.)
2. za ++ iz družine Marinčič in Remec

2. julij

Nedelja
730 Tenetiše

830

900 Kokra

14. nedelja med letom
1. za zdravje
2. za + Alojza Vindišarja
za + mamo Marijo in očeta Blaža Gros
po namenu romarjev

3. julij

čiščenje in krašenje Trstenik – Bojana Boncelj
Tenetiše – Darka Matijaševič

3. julij


