
BOG NE GLEDA NA OSEBO
V življenju sta dva največja trenutka: ko smo rojeni in ko odkrijemo, 

zakaj smo rojeni. Ustvarjeni smo z razlogom, kajti Bog ne ustvarja 
po tekočem traku, temveč v skladu s svojim načrtom. Zato nobeno 
človeško življenje ni napaka, ker ima Bog z vsakim človekom svoj načrt 
in poslanstvo, ki mu ga zaupa. Apostol Peter je ob Jezusu spoznal svoje 
poslanstvo in ker je bil sam jud, se je dosledno držal oznanjevanja med 
svojimi rojaki. Trajalo je kar nekaj časa, da je ugotovil, da je njegovo gledanje preveč ozko 
in nezdružljivo z božjim načrtom. Peter doživi dogodek, ki postane odločilen preobrat 
v njegovem življenju. Medtem ko moli, ima videnje, kar bo prava provokacija s strani 
Boga, ki hoče v njem povzročiti spremembo miselnosti. Peter vidi velik platneni prt, ki se 
spušča z neba in vsebuje različne živali: štirinožne živali, laznino in ptice. Sliši glas, ki mu 
pravi, naj jé to meso. Kot dober pravoveren jud Peter odgovori, da ni nikoli jedel ničesar 
nečistega, kakor je to zahtevala Gospodova postava. Glas pa mu je odločno rekel: »Kar je 
Bog očistil, ne imenuj nečisto!« S tem Gospod želi, da Peter ne bi več vrednotil dogodkov 
in oseb glede na kategorije čistega in nečistega, ampak da bi se naučil iti čez, gledati osebe 
in namene svojega srca. Kar človeka dela nečistega ne prihaja od zunaj, ampak od znotraj, 
iz srca. Po tistem videnju Bog pošlje Petra v hišo nekega neobrezanega tujca, rimskega 
stotnika Kornelija. Ko je po molitvi prišel Sveti Duh na vse navzoče, tudi na pogane, se je 
v njegovem srcu nekaj zganilo in je dejal: »Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi. 
Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?« Takoj je zapovedal naj jih krstijo v 
imenu Jezusa Kristusa. Novica o tem dogodku – prvič se je zgodilo kaj takega – se je hitro 
razširila po Jeruzalemu in drugi apostoli so se pohujševali nad Petrovim obnašanjem ter 
ga ostro grajali. Vendar je bil Peter po srečanju s Kornelijem bolj svoboden do samega 
sebe in bolj v občestvu z Bogom in z drugimi, kajti v delovanju Svetega Duha je videl 
Božjo voljo. Sedaj je dojel, da izvolitev Izraela za odrešenje ni nagrada za zasluge, temveč 
znamenje zastonjskega klica k posredovanju božjega blagoslova vsem, tudi poganskim 
ljudstvom. Tako se od apostola Petra lahko vsi učimo, da tisti, ki oznanja, ne sme biti 
ovira za Boga, ki želi, da se vsi ljudje rešijo. Zato se moram vprašati: kako se obnašam 
do ljudi, ki niso kristjani? Sem morda ovira za njihovo srečanje z Bogom? Sem kamen 
spotike ali spodbuda za življenje po Božji volji?
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Nedelja 6. velikonočna nedelja – nedelja turizma 9. maj
yy Danes je 6. velikonočna nedelja – nedelja turizma. Godujeta Izaija, prerok in Marija Terezija Jezusova, 
redovna ustanoviteljica.

yy Danes je v naši župniji binkoštni praznik, ko bo 16 birmancev po rokah ljubljanskega nadškofa in metropolita 
Stanislava Zoreta prejelo izlitje Svetega Duha. Birma je vedno prelomni dogodek v življenju otrok, ki so se osem 
ali devet let srečevali pri verouku in odkrivali Jezusa. Za nekatere bo to začetek bogatega duhovnega življenja, 
ni pa malo takih, ki se za nekaj časa oddaljijo. Vsi, še prav posebej pa ti mladi, potrebujemo konkretne zglede 
odgovornega življenja, zato kot kristjani, ki verujejo in sprejemajo Jezusa za svojega vodnika, podpirajmo drug 
drugega v svojem duhovnem zorenju. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste vsak na svoj način sodelovali pri 
pripravi birmanske slovesnosti.

yy Smo v Marijinem mesecu, ko otroci prihajajo k šmarnicam. Prve tri dni v tednu so šmarnice povezane s sveto 
mašo, od četrtka do sobote pa so šmarnice kot samostojna pobožnost in druženje otrok. Tudi letos je šmarnice 
napisala Tadeja Roblek, župljanka goriške župnije in beremo zgodbe o nastanku in lepoti romarskih svetišč 
po vsej Sloveniji. Starši, spodbujajte otroke, da bodo radi hodili k šmarnicam in če je mogoče pridite skupaj z 
njimi. Vsi dobro vemo, da besede mičejo, zgledi pa vlečejo.

yy Od jutri naprej bo spet reden verouk – razen za birmance -, zato se pomenite s svojimi voditelji, kako bodo 
srečanja potekala.

yy V četrtek je Gospodov vnebohod, zato se bodo ta teden začele urne svete maše. Ko je na vrsti posamezna vas 
je lepo, da pride k maši vsaj eden iz gospodinjstva, da skupaj molimo in prosimo Božjega blagoslova za naše 
družine in tisto sosesko.

yy Z očetovskim srcem: V našem življenju se velikokrat zgodijo stvari, katerih pomena ne razumemo. Pogosto 
je naš prvi odziv razočaranje in upor. Jožef svoja razmišljanja pušča ob strani, da naredi prostor za to, kar 
se dogaja, in ne glede na to, kako zelo skrivnostno se lahko zdi njegovim očem, to sprejme, prevzame za to 
odgovornost in se pomiri s svojo zgodovino. Če se ne pomirimo s svojo zgodovino, nam ne bo uspelo narediti 
niti naslednjega koraka, ker bomo vedno ostajali talci svojih pričakovanj in posledičnih razočaranj. Duhovno 
življenje, ki nam ga kaže Jožef, ni takšno, da pojasnjuje, ampak takšno, da sprejema. Samo iz tega sprejemanja, 
iz te pomirjenosti lahko zaslutimo večjo zgodovino, globlji pomen.

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

1030

6. velikonočna nedelja – nedelja turizma
za + Martino Grilc
za + Mirjano Zupan, dar Majevih sošolcev
za + Jasno Kadivec (obl.)

9. maj

Ponedeljek
1900

Job, svetopisemski mož; Damijan Jožef Veuster, misijonar
za + Urško Križnar

10. maj

Torek
1900

Pankracij, mučenec; Mamert, škof
za + Slavka Grošeta, 7. dan po pogrebu

11. maj

Sreda
1900

Leopold Mandić, redovnik; German, carigrajski patriarh
urna maša za Sp. Trstenik

12. maj

Četrtek Gospodov vnebohod; Servacij, mučenec; Fatimska Mati božja 13. maj
Petek Bonifacij, mučenec; Justina, mučenka 14. maj
Sobota
2000

Izidor, kmet; Zofija (Sonja), mučenka
1. za + Ano Celar (obl.)
2. urna maša za Zg. Trstenik

15. maj

Nedelja
730 Tenetiše
830

7. velikonočna nedelja
za + Francko Benedičič
1. za + Franca Štefeta (obl.)
2. za ++ starše Markun

16. maj

čiščenje in krašenje Trstenik: Lucija Peternel
Tenetiše: 

15. maj


