
KDOR DA PITI SAMO KOZAREC VODE, KER JE MOJ UČENEC, NE BO 
IZGUBIL SVOJEGA PLAČILA

Slovenci smo zelo radodarni, kar se najbolj pokaže ob različnih 
solidarnostnih akcijah, ko za prizadete zberemo kar velike vsote. V ozadju 
je večkrat tudi želja, da se pokažemo in zablestimo pred drugimi. Ob 
velikih akcijah morajo biti navzoči tudi mediji, kako pa bodo sicer drugi 
zvedeli, da smo dobri, velikodušni, zelo radodarni. Torej smemo trditi, da 
je pogostokrat v ozadju določena korist in skriti nameni, kako si bomo povečali svoje ime 
in slavo. Pridobivati si slavo s pomočjo revnih in odpisanih, pa ni ravno krščansko. Tudi 
v Jezusovem času ni bilo nič drugače, zato je apostolom jasno rekel: »Kdor da piti samo 
kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično, povem vam, ne 
bo izgubil svojega plačila.« Torej ni važno le dejanje kot tako, ampak predvsem to, kar se 
skriva v ozadju, kar naredimo v Jezusovem imenu in ne zaradi poveličevanja samega sebe.

Jezus nam s svojimi opozorili želi izpostaviti še nekaj drugega: ljubezen mora biti 
vedno konkretna, izražena s konkretnim delom usmiljenja: »Kdor da piti kozarec hladne 
vode, ne izgubi svojega plačila!« Pohvalo in plačilo lahko pričakujemo le takrat, ko lahko 
pokažemo, kaj smo naredili v prid našim bližnjim. Za opravljanje dobrih del torej ni treba 
biti pripadnik določene veroizpovedi. Dobra dela opravljajo tudi nekatoličani in ateisti. 
Vsakdo, ki ima mehko srce, se bo zganil ob človekovi stiski in bo pomagal.

Jezus pa izpostavi dobra dela, ki jih naredi njegov učenec. Njegovo delo ne smeš 
primerjati z delom nekoga, ki Jezusa ne pozna in ravna v skladu s svojo vestjo, ki je lepo 
izoblikovana ali pa tudi ne. Kristjan dela v moči zakramentov, ki jih je prejel in v skladu z 
milostmi, ki jih Bog posamezniku naklanja. Dobro delo narediš kot kristjan in tako z vsem, 
kar misliš, govoriš in delaš, pokažeš, kakšen učenec si. Jezus je izbral dvanajst učencev in 
jim razlagal svoj nauk. Vsi so bili deležni istega šolanja, toda eden izmed njih se je izneveril 
in je svojega učitelja izdal. Svoje napake se je zavedal, a v sebi ni našel dovolj ponižnosti, da 
bi stopil do Jezusa in ga prosil odpuščanja. Apostol Peter je ob zatajitvi Jezusa odreagiral 
drugače: žal mu je bilo in se je zjokal. Jezus je videl to njegovo priznanje in mu je odpustil.

Jezus nas s povabilom h konkretnim delom ljubezni izziva: »Kakšen učenec si? Delaš 
dobra dela v svojem imenu ali kot kristjan? Tvoja dela te bodo obsodila, ne Bog, ki je 
usmiljen in prizanesljiv!«
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Nedelja 13. nedelja med letom 28. junij
yy Danes je 13. nedelja med letom. Godujeta Irenej (Hotimir) Lyonski, škof in mučenec, ter Pavel I., papež.
yy V ponedeljek je praznik apostolov Petra in Pavla. Ta dan naši škofje posvečujejo novomašnike. Letos je novo-
mašnikov sedem. »Gospod, si ti naš oče! Mi smo glina, ti si naš upodabljavec, vsi smo delo tvojih rok« (Iz 64,7). 
Tako nas prizemljuje prerok Izaija. Apostol Pavel pa govori o Kristusovi skrivnosti in pravi: “…ta zaklad pa 
imamo v glinastih posodah” (2 Kor 4,7). Vsi smo poklicani naj se zavedamo, da smo glina, torej slabotni, greš-
niki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. V tem času smo duhovniki, delavci Gospodovega vinograda, še 
posebej nagovorjeni, da zaustavljeni od aktivnosti, ozavestimo našo pot in poslanstvo; da se vprašamo s kakšno 
posodo prihajamo pred Gospoda? Zato vas vse vabim k molitvi in darovanju svojega trpljenja za duhovne pok-
lice. V župniji Goriče imamo Domna Kosa kot kandidata na poti duhovnega poklica, zato podpirajmo s svojo 
molitvijo njega, vse letošnje novomašnike in vse, ki smo že dolga leta v pastoralnem delu. Na praznik apostolov 
Petra in Pavla bo večerna sveta maša ob 19.00.

yy Naslednjo nedeljo, 5. julija je praznik sv. Cirila in Metoda, slovanskih apostolov in sozavetnikov Evrope. Ta 
dan je tudi nedelja Slovencev po svetu. Župnija Trstenik ima zaobljubljeno mašo v Kokri, ki bo ob 8.30. 
Lepo vabljeni.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  Danes je pri odraslih nevarnost, da si prehitro naredimo spi-
sek težav in napak sodobne mladine. Nekateri bi nam sicer ploskali, ker smo se pokazali kot strokovnjaki za 
iskanje negativnih in nevarnih točk. Kakšen pa bi bil rezultat takšne drže? Vedno več in več razdalje, manj 
bližine, manj medsebojne pomoči. Jasnovidnost tistega, ki je bil poklican biti oče, pastir ali voditelj mladine, 
je v tem, da najde majhen plamenček, ki še gori, trst, ki se zdi, da je nalomljen, ki pa se vendar še ni zlomil. To 
je sposobnost najti poti tam, kjer drugi vidijo samo zidove, to je spretnost prepoznavanja možnosti tam, kjer 
drugi vidijo samo nevarnosti. Tak je pogled Boga Očeta, ki je sposoben ceniti in hraniti dobro posejana seme-
na v srcih mladih. Srce vsakega mladega moramo zato pojmovati kot »sveto zemljo«, ki nosi semena božjega 
življenja. (66-67)

yy V mesecu juliju je še precej mest za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše

830

13. nedelja med letom
1. za + Ano in Alojza Rezàrja (obl.) in Anico Toporš
2. za + Jožeta Gregorca (obl.)
za + Tomaža Repenška (obl.)

28. junij

Ponedeljek
1900

Peter in Pavel, apostola; Judita, redovnica
za zdravje

29. junij

Torek
1900

Prvi mučenci rimske Cerkve; Oton Bamberški, škof
po namenu

30.  junij

Sreda
1900

Estera, svetopisemska žena; Aron, svetopisemski očak
za + Miha (obl.) in Marijo Štern

1. julij

Četrtek Janez Frančišek Regis, duhovnik; Evgenija Joubert, red. 2.  julij
Petek Tomaž, apostol; Anatolij, škof 3.  julij
Sobota
2000

Urh (Ulrik, Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica
1. za + Jožeta Perčiča (obl.)
2. za vse ++ Ušlakarjeve

4.  julij

Nedelja
730 Tenetiše

830 Kokra
830

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
1. za + Cirila Hrnčiča, dar sosedov
2. za + Viktorja (obl.) in Tončko Tršan
zaobljubljana maša v Kokri
za + Marijo in Blaža Grosa

5.  julij

čiščenje in krašenje Trstenik: Ušlakar Marija
Tenetiše: Romih Majda
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

4.  julij


