
KDO JE ZAPRL MORJE Z VRATI, KO JE IZBRUHNILO IN UŠLO IZ 
MATERINEGA NAROČJA?

Nič ni neomejeno, vsepovsod so postavljene meje in če jih prestopimo, 
smo ogroženi. Pred nami so počitnice, ko si marsikdo da duška in se 
pohvali, kje vse je bil, kaj vse je počel in kako je vsem, ki so ga poslušali 
dokazoval, kaj vse je naredil. Sedaj je primeren čas, ko si lahko zastavimo 
vprašanje, kako meni Bog govori: »Do sem pojdeš, naprej pa ne!« 
Danes vse ocenjujemo z različnimi oblikami presežkov in imamo kot vodilo dve čarobni 
besedi, ki se glasita: več in bolje. To dvoje daje človeški zgodovini smer in nas vedno bolj 
prepričuje, da smo mali bogovi. Ne obstaja kakšna moč, ki bi lahko ustavila rast, napredek 
in pričakovanja sodobne družbe, kako čim več potrošiti in zapravljati do onemoglosti. Tako 
razmišlja vsak, ki meni da bo otrokom uspelo to, za kar je bil sam prikrajšan. Zato se držimo 
načela: »Otrokom ne postavljaj ovir! Naj uresničijo svoje sanje po čim več in čim bolje!«

Če si sami nismo sposobni postaviti omejitev, jih mora namesto nas postaviti kdo drug: 
Bog, neka sila, usoda, vsakdo ima neko ime za stvari in trenutke, ki niso pod njegovim 
nadzorom. Korona virus je jasen dokaz, da nismo vsemogočni in zato nam nekdo, ki je 
večji od nas govori: »Do sem pojdeš, naprej pa ne, tu bo obstala moč tvojih fantazij!«

Bodimo realisti in si priznajmo, da na vsakem koraku, vsak trenutek dneva preizkušamo 
meje, kje se naša ustvarjalna moč ustavi in ne more naprej. V preteklosti je bilo nešteto 
dogodkov, ki so poplavili velik del človeštva in pustili za seboj pravo razdejanje. Človek 
lahko poplavlja, saj ima na razpolago številna sredstva in načine, kako lahko poškoduje 
druge in sebe. Poplavlja z besedami, dobrimi in slabimi, kajti vedno je kakšna preveč; 
poplavlja z dejanji, ki so včasih dobra, pogostokrat pa slaba in zlobna. Vse v življenju 
potrebuje mejo. Kajti, kjer ni meje, tam tudi ni pravega poštenja, resnice in ponižnosti.

Počitnice nas izzivajo, da poiščemo odgovore na vprašanja: Ali dovolim Bogu, da 
zapira moč mojih besed? Izgovarjamo se na svobodo, neposrednost in iskrenost, istočasno 
pa pozabimo, da ima pravico do svobode tudi tisti, na katerega zlivam svojo zlobo, 
nepotrpežljivost in strah. Ali dovolim, da Bog zapira moč mojih odločitev in dejanj? Zakaj 
izberem službo za svoj način življenja in ne znam več ločiti med potrebnim in odvečnim, 
med dovolj in preveč? Zato te prosim, Gospod, zapiraj moč mojih odločitev, da ne bodo 
šle predaleč, ampak samo do meje, kjer še koristijo meni, moji družini in naši lepi deželi.
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Nedelja 12. nedelja med letom 20. junij
yy Danes je 12. nedelja med letom. Godujeta Adalbert, škof in Florentina, opatinja.
yy V torek bo po maši (19.30) slavilna molitev za prvoobhajance in njihove starše. Prvoobhajanci bodo drugič 
pristopili k zakramentu svete spovedi.

yy V petek bo ob 19.30 za prvoobhajance in njihove starše generalka za pripravo slovesnosti prvega svetega 
obhajila. V soboto ob 9.00 bodo starši prvoobhajancev poskrbeli za čiščenje cerkve in okolice, postavitev 
mlajev in okrasitev cerkve.

yy V nedeljo bo v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Slovesna sveta maša bo tokrat ob 9.30. 
Prvoobhajanci in starši naj pridejo pred župnišče vsaj dvajset minut pred začetkom slovesnosti. V cerkvi imajo 
prednost prvoobhajanci, njihovi starši in sorodniki. En zunanji zvočnik bo postavljen nad vhodom cerkve, da 
bo mogoče spremljati slovesnost tudi zunaj.

yy Po pogovoru z ŽPS in nekaterimi drugimi župljani smo se odločili, da se ob cerkvi lotimo odvodnjavanja 
meteornih vod, kar vključuje odstranitev obstoječih asfaltnih površin ob cerkvi, odstranitev obstoječe 
meteorne kanalizacije in jaškov, del asfalta na parkirišču in dostopni cesti. Od znamenja v vasi do konca 
pokopališča bo narejen nov meteorni kanal. V pomoč nam bodo manjši bagerji za izkop, odvoz materiala 
pa bo s samokolnicami, zato naprošamo farane za pomoč pri odstranitvi in odvozu materiala. Vsi, ki bi bili 
pripravljeni sodelovati ste naprošeni, da pri župniku pustite telefonsko številko, da vas lahko pokličemo, ko 
bomo potrebovali pomoč. S seboj bo treba prinesti kakšno orodje (samokolnica, kramp, lopata, električno 
kladivo), za odvoz bomo potrebovali tudi kakšen traktor s prikolico. Gospodinje pa naprošamo za okrepčilo. 
Z deli bomo začeli v začetku julija.

yy Z očetovskim srcem: Sv. Jožef je bil tesar, ki je pošteno delal, da je zagotovil vzdrževanje svoje družine. 
Človek, ki dela, ne glede na to, kakšna je njegova naloga, sodeluje s samim Bogom, postane nekoliko stvarnik 
sveta, ki nas obdaja. Kriza našega časa, ki je ekonomska, socialna, kulturna in duhovna, je lahko za vse klic 
k ponovnemu odkritju vrednote dela za začetek nove »normalnosti«, v kateri nihče ne bo izključen. Delo sv. 
Jožefa nas spominja, da sam Bog, ki je postal človek, ni zaničeval dela. Izguba dela, ki prizadene toliko bratov 
in sester in ki v zadnjem času narašča zaradi pandemije covida 19, mora biti klic, da ponovno preverimo svoje 
prednostne naloge. Prosimo sv. Jožefa delavca, da bi mogli najti poti, ki nas bodo obvezovale: noben mlad 
človek, sploh noben človek in nobena družina brez dela!

yy V mesecu juliju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

12. nedelja med letom
za + Lojzeta Kaštruna
1. za + organista Lojzeta Lazarja, dar mešanega pevskega zbora
2. za + Alojza, Ivano in Viktorja Javornika

20. junij

Ponedeljek
1900

Alojzij Gonzaga, redovnik; Rajmund, škof
1. za + Jožeta Koširja, 30. dan po pogrebu
2. za + Mirka Toporiša (obl.)

21. junij

Torek
1900

Janez Fisher in Tomaž More, mučenca; Pavlin iz Nole, škof
1. za + očeta Ludvika (obl.) in mamo Cecilijo Teran
2. za + Alojza Markuta

22. junij

Sreda
1900

Jožef Cafasso, redovnik; Agripina, mučenka
1. za + Janeza Perčiča
2. za + očeta Andreja Krničarja ml. (obl.)

23. junij

Četrtek Rojstvo Janeza Krstnika; Simplicij, škof 24. junij
Petek Dan državnosti – d. p. d.; Doroteja, mistkinja; Viljem, opat 25. junij
Sobota
2000

Jožefmarija Escriva, ust. Opus Dei; Ciril Aleksandrijski, c. uč.
1. za + Vinka in Francko Valjavec
2. za + Frančiško Kadivec (obl.)

26. junij

Nedelja
730 Tenetiše

930

13. nedelja med letom
1. za + Jožeta Gregorca (obl.)
2. za + Jano in Braneta Sitarja
za + Janeza Dobrina

27. junij

čiščenje in krašenje Trstenik: starši prvoobhajancev; Tenetiše: Inka Hrnčič 26. junij


