
SIN ČLOVEKOV, POŠILJAM TE K NARODU UPORNIKOV
Ezekielu se je prikazalo Božje veličastvo, deležen je silovitega razodetja 

vsemogočnega Boga in hkrati zazna svojo majhnost. Počuti se kot beden 
sin človekov, krhek in neveden. Nadenj je prišla Gospodova roka, Božji 
duh je šinil vanj in ga vzdignil. Prerok ni toliko pretresen zaradi svoje 
grešnosti, ampak se bolj zaveda svoje človeške nebogljenosti. Izvoljeni 
narod, h kateremu ga Bog pošilja, bo moral začutiti, da jim ne govori 
slabotni človek, ampak da jim govori duh, ki je v njem in ta ni njegov, ampak prihaja od 
Boga. Podobno se bo skoraj šest stoletij kasneje počutil apostol Pavel, ki bo prepričeval svoje 
poslušalce, da jim ne govori on, ampak Jezus Kristus, ki je v njem. Pri preroku Ezekielu se 
bo jasno pokazalo, kako Bog izbira: izbere navadno tistega, ki se čuti najbolj nesposobnega 
in ga pošlje. Zato prerok ni tisti, ki gre iz lastne volje, temveč oseba, ki je poslana.

Ezekiel je bil skupaj s kraljem Jojahinom izgnan v Babilon, kjer bo deloval med izvoljenim 
ljudstvom, katerega zgodovino dobro pozna in se zaveda, da je to narod upornikov, trmastega 
obraza in predrznega srca. Njegova naloga je zelo težka, ker je narod izredno svojeglav in 
nepredvidljiv, neštetokrat je odpadel od Boga in je zato babilonsko suženjstvo kazen za 
neposlušnost. Hkrati dobro ve, da ni toliko važno, kako se bo narod odzval na njegove 
govore, ker je bolj pomembno to, da prerok pričuje o Božji navzočnosti v narodu: »Naj 
poslušajo ali ne – kajti uporna hiša so – vendar naj spoznajo, da je bil prerok med njimi.«

Kako resno jemljemo svojo vero danes? Za mnoge je vera bolj modni dodatek, nekaj 
za kratek čas, saj večina staršev jemlje verouk svojih otrok kot prostočasno dejavnost, ki je 
zadnja po vrstnem redu. Torej se ne dogaja nič posebnega: Bog je nekje daleč, za skrajno 
silo, če bo to potrebno. In vendar imamo med nami preroka, ki dovolj zgovorno pričuje o 
Božji navzočnosti. Papeža Frančiška vsi poslušamo, njegove izjave objavljajo tudi slovenski 
liberalni mediji. Tudi on je izbran in poslan, kot je to bil v svojem času prerok Ezekiel, in 
zato njegove besede niso njegove, ampak so dar duha. Po njem govori Kristus, ki je o sebi 
dejal, da je pot, resnica in življenje. Če smo se odločili, da tega preroka ne bomo poslušali, 
smo sami krivi, da Božje navzočnosti ne čutimo. Bog je kot čista voda, ki bi jo hoteli piti, 
toda ne morete čiste vode naliti v umazano posodo in potem soditi o njeni čistosti. Kdor to 
dojame, je podoben ptiču, ki ni vedel, da ima peruti, pa se nenadoma zave, da more leteti, 
biti svoboden in se mu ni treba ničesar več bati.
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Nedelja 14. nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu 4. julij
yy Danes je 14. nedelja med letom. Godujeta Urh (Ulrik, Uroš), škof in Elizabeta Portugalska, kraljica.
yy Danes je nedelja Slovencev po svetu. Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo Slovencem po svetu, ki živijo 
zunaj meja Slovenije. Ocene o številu teh rojakov se vrtijo okrog pol milijona.  »Slovenijo, domovino staršev in 
končno tudi svojo, smo spoznavali posredno, iz pripovedovanj, iz slik, iz knjig. Lahko rečem, da smo spozna-
vali realno Slovenijo, čeprav je nismo imeli pred seboj in okoli sebe. Smo pa dobivali vse bistvene elemente, s 
katerimi smo se po osamosvojitvi suvereno podali v konkretno Slovenijo in ob srečanju z njo ugotovili, da nam 
nič pomembnega ne manjka za vzpostavljanje živega stika z njo!« je svoje vtise strnil dr. Andrej Fink.

yy Naša župnija ima danes zaobljubljeno sveto mašo v Kokri. Slovesnost bo ob 8.30. Vabljeni.
yy Kratka počitniška zgodba:  Nekoč je živel tesar, ki se je specializiral za montažo hiš. Delal je za podjetnika, ki 
mu je dobavljal montažne panele; on pa jih je sestavil, spojil, postavil hišo in poskrbel za detajle. Nekega dne se 
je tesar odločil, da je že dovolj delal in da je napočil čas, da pusti službo. Tako je govoril s šefom in mu povedal, 
da se bo upokojil. Ker je moral dokončati še eno hišo, ga je opozoril, da bo ta njegova zadnja in da se bo po njej 
umaknil. Moški je dokončal hišo, ki ga je še čakala, in se prišel poslovit od podjetnika. Ta pa mu je rekel: »Glejte, 
dobil sem naročilo v zadnjem trenutku, narediti morate še eno hišo. Posvetite se samo tej hiši, vzemite si ves čas, 
ki ga potrebujete, toda, prosim vas, opravite še to zadnje delo.« Tesar se je, sicer nejevoljen, odločil, da bo prošnjo 
izpolnil. A odločil se je tudi, da bo hišo dokončal čim hitreje. Edino, kar si je želel, je bilo, da bi jo hitro dokončal. 
Zato je panele spojil na hitro, jih ne preveč z veseljem utrdil, uporabljal je zelo cenene materiale, da bi prihranil, ni 
se posvetil detajlom … skratka, delo je opravil zelo slabo v primerjavi s tem, kar je delal prej. In tako je nazadnje, 
zelo na hitro, hišo dokončal. Takrat je stopil do podjetnika, ta pa mu je rekel: »Kako? Ste že končali?« »Da, tako 
je, končal sem.« »Prav, vzemite tole … vstavite ključavnico, zaklenite in mi prinesite ključ.« Tesar je šel, montiral 
ključavnico, zaklenil in se vrnil. Ko je podjetnik vzel ključ, mu je rekel: »To je naše darilo za vas …« Lahko, da 
se ne zavedamo, toda življenje, ki ga gradimo vsak dan, je hiša, v kateri živimo. In naredili smo jo sami. Če 
nočemo, se nam ni treba preveč pomujati pri tem, ali je hiša razkošna, oziroma si v nedogled dajati opravka z 
detajli, vendar bodimo nadvse skrbni pri gradnji. Res bi bilo sijajno, ko bi bili od zdaj naprej bolj pozorni na to, 
kaj gradimo. Kajti tudi če se tega ne zavedamo, je življenje, ki ga gradimo, življenje, ki ga bomo živeli sami. Ne 
gradimo življenja za soseda, gradimo življenje, v katerem bomo bivali sami.

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

830

830 Kokra

14. nedelja med letom
1. za + sestro Marijo Jamšek (obl.) in vse ++ Lukančeve
2. v priprošnjo za nedolžne otroke
za + Marijo in Blaža Grosa
po namenu trsteniških romarjev

4. julij

Ponedeljek
1900

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope; Atanazij Atoški, menih
za + Miha in Marijo Štern

5. julij

Torek
1900

Marija Goretti, devica in mučenka; Artezij, škof in mučenec
za + Jožeta Koširja, dar Urbančevih s Pangršice

6. julij

Sreda
1900

Anton Zaccaria, redovni ustanovitelj; Vilibald, škof
za + staro mamo Ivanko Košnik (obl.)

7. julij

Četrtek Kilijan, škof in mučenec; Prokopij Palestinski, škof in mučenec 8. julij
Petek Veronika Giuliani, opatinja; Avguštin Zhao in drugi kit. muč. 9. julij
Sobota
2000

Amalija (Alma), redovnica; Antonij Pečerski, menih
1. za vse ++ Mlinarjeve in Ločanove
2. za + Franca Ušlakarja, dar Milana Ušlarka z Brega

10. julij

Nedelja
730 Tenetiše

830

15. nedelja med letom
1. za + Manco Polajnar
2. za + Katarino Rozman
za + Vinka Galeta

11. julij

čiščenje in krašenje Trstenik: Barbara Lombar; Tenetiše: Anica Markovič
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

10. julij


