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POJDI IN PREROKUJ MOJEMU LJUDSTVU
Amos je najstarejši starozavezni prerok, čigar besede so zapisane v
posebni knjigi. Nastopil je sredi 8. stoletja, v času kraljevanja Jerobeama
II. v severnem Izraelu. Ta kralj je izkoristil padec sosednje Sirije in je
zasedel ozemlje onkraj Jordana, kjer so nekdaj prebivali Izraelci. Te
zmage so zbudile sanje o lastni veličini. Trgovske izmenjave s tujino
so deželi prinesle določeno blaginjo, hkrati pa tudi povečale družbene
razlike. Čut za skupnost, ki bi moral povezovati člane izvoljenega naroda se je umaknil
izkoriščanju revnih s strani mogočnikov, kar so opravičevale krivične sodbe nekaterih
sodišč. Bogočastje je bilo v tem času na vrhuncu in je izstopalo je s sijajnimi obredi. Vendar
je bil to le zunanji blišč, brez prave notranje gorečnosti in pripravljenosti poslušati Boga, ki
ne prenese častihlepnosti, krivic in izkoriščanja revnih, ki se niso sposobni sami braniti.
Amos je Jud iz Tekoe, mesteca blizu Betlehema, a Bog ga je poslal prerokovat na sever,
v svetišče v Betelu. Njegov prihod kaže, da je izvoljeno ljudstvo, čeprav versko in politično
razdeljeno, v Božjih očeh eno samo ljudstvo. Njegovo poslanstvo pa je bilo kratkotrajno, le
nekaj mesecev, kajti duhovnik iz Betela ga zatoži pri kralju in ga izžene kot kršilca javnega
reda. Amos se je opravičeval: »Nisem bil prerok in ne sin preroka, redil sem govedo in
gojil smokve. Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel: ‚Pojdi, prerokuj mojemu
ljudstvu Izraelu!‘«
Kako se lahko kosa preprost pastir z duhovnikom! Vendar Amos kljub temu odkrije,
da ima sposobnost pritegniti poslušalce. V njegovi knjigi najdemo osem napovedi proti
sosednjim narodom, a ne sme zamolčati napovedi proti lastnemu ljudstvu. Ime Amos v
hebrejščini pomeni »nosilec« in osebno se zaveda, da je poslan s posebnim sporočilom in
zato ne govori v svojem imenu. In prav tukaj se vidi razlika med duhovnikom Amacjem
in Amosom: duhovnik trdi, da je gospodar svetišča kralj in zato mora poslušati svojega
gospodarja, Amos pa trdi, da je njegov gospodar Bog, ki ga je poslal in mu naročil, kaj
mora sporočiti ljudstvu.
V času preganjanj so se apostoli srečevali s podobnim nerazumevanjem: govorili so v
Jezusovem imenu, pričevali so za resnico, duhovniki pa so jim prepovedovali govoriti v
tem imenu. Peter in Janez sta jim odgovarjala: »Presodite, kaj je bolj pravično pred Bogom:
poslušati vas ali Boga? Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala.«
Župnik Branko Balažic SDB

Nedelja
15. nedelja med letom
11. julij
 Danes je 15. nedelja med letom. Godujeta Benedikt, opat in zavetnik Evrope ter Olga Kijevska, kneginja.
 Nekaj družin je že na dopustu, nekateri si boste v teh dneh privoščili zasluženi počitek. Želim vam dobrega
oddiha za telo in dušo. Za duhovno spodbudo pa kratka zgodba: Pri neki cerkvi sta vsako nedeljo prišla k vhodu
dva berača. Vsak se je postavil na svojo stran sijajnega vhoda v starodavno cerkveno stavbo. Okoli poldneva, ko
so farani prihajali od maše, sta začela lajnati vsak svojo milo vižo. »Usmilite se ubogega kristjana, ki nima niti za
hrano,« je prosil eden. »Usmilite se ubogega juda, ki je lačen in premražen,« je borih dvajset metrov proč moledoval
drugi. Skoraj vsi, ki so prišli iz cerkve, so ob tarnanju beračev stopili h krščanskemu beraču in samoumevno vrgli
kovanec v njegov klobuk. Le peščica jih je položila kovanec v klobuka obeh. Enako je bilo vsako nedeljo. Bilo je
očitno, da krščanski berač nabere več miloščine kot judovski. Župnik je bil zelo dobrosrčen človek in ga je zabolelo,
ko je to opazil. V nedeljski pridigi je večkrat pozval farane, naj ljubezen do bližnjega ne dela razlik med pomoči
deležnimi. S tem ni poskušal prispevati le k duhovni rasti občestva, temveč tudi pomagati beračema pri cerkvenih
vratih. Neko nedeljo, ko so se vsi ljudje, ki so prišli k maši, že razšli, je župnik osebno odšel do vhoda, spustil
kovanec v klobuk krščanskega berača in naredil nad njim znamenje križa. Potem je šel na drugo stran in položil
enak kovanec v klobuk judovskega berača. »Hvala lepa, oče,« je rekel berač. »Ti smem nekaj reči, sin moj?« »Ja,
oče.« »Mene nič ne moti, da beračiš pri vratih v mojo župnijsko cerkev, gotovo tudi mojih župljanov ne, ampak
rad bi te nekaj vprašal. Če že moraš beračiti in si pri tem odvisen od razpoloženja tistih, ki jih prosiš … ne bi bilo
bolje, če bi prosil pred vrati sinagoge? Ali da vsaj ne bi omenjal svoje vere, če si že tu?« »Premislil bom, oče. Hvala.«
»Ni za kaj, sin moj,« je odvrnil župnik. »Bog te blagoslovi.« Župnik je stopil v cerkev in zaprl stara lesena vrata za
seboj. Krščanski berač je dvignil pogled in rekel drugemu beraču: »Dober človek, kaj?« Drugi berač ga je pogledal,
pomignil z glavo proti vratom, ki so se pravkar zaprla, in rekel: »Dober je, Samuel. Ampak naju menda ne bo učil
posla, kaj?« Psihoterapevt Jorge Bucay pravi o sebi: »Ko sem diplomiral, mi je oče dejal: 'To, da sem dobil tebe,
je najboljše, kar se mi je zgodilo v življenju. In za to bom tvoji materi večno hvaležen.' Najbrž je tudi to eden od
razlogov, zakaj se mi toži po očetu. Zdaj ko je ostal samo en berač, zvijača ne vžge več. Navadno žalujoči ostali
radi pripišejo največje zasluge tistemu, ki ga ni več.«
 Zaradi dopustov bomo z obnovitvenimi deli okrog cerkve začeli v začetku avgusta. Do takrat bo pripravljen
potreben material. Nadzor nad deli je gospodarski svet zaupal Jožetu Uraniču.
 Prvoobhajanci lahko dvignejo slike in video od prvega svetega obhajila.
 V mesecu juliju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
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730 Tenetiše
1. za + Manco Polajnar
2. za + Katarino Rozman
830
za + Vinka Galeta
Ponedeljek
Mohor, škof in Fortunat, diakon, oba mučenca; Leon opat
12. julij
1900
za + Franca Štefeta, dar Zg. Trstenika
Torek
Henrik (Hinko) II., cesar; Klelija Barbieri, red. ustan.
13. julij
1900
v čast Materi Božji v zahvalo in v priprošnjo k sv. Jožefu
Sreda
Kamil de Lellis, duhovnik in red. ustan.; Bogdan, škof
14. julij
1900
za + Janeza Dobrina, dar sestre Mimi
Četrtek
Bonaventura, škof in c. uč.; Vladimir Kijevski, knez
15. julij
Petek
Karmelska Mati Božja – Karmen; Elvira, opatinja
16. julij
Sobota
Aleš, spokornik; Hedvika Poljska, kraljica
17. julij
2000
1. za + očeta Vinka Škerjanca, sestro Marjano in vse ++ Ferjančeve
2. za + Zalko Zupan, dar sosedov
Nedelja
16. nedelja med letom
18. julij
730 Tenetiše
1. za + Martino Grilc, dar sosedov
2. za zdravje (M)
830
za + Antona Robleka
čiščenje in krašenje Trstenik: Maruša Lombar
17. julij
Tenetiše: Francka Markovič
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

