
ŽREB JE DOLOČIL MATIJA IN SE JE PRIDRUŽIL ENAJSTERIM
Ker je Juda Iškarjot s svojo izdajo nesrečno zapustil apostolski zbor, je 

bilo treba najti njegovega naslednika izmed dvainsedemdesetih učencev, ki 
so spremljali Jezusa. Izbrali so dva najprimernejša kandidata, kajti pogoj je 
bil, da je bil izbrani med Jezusovimi učenci od začetka njegovega javnega 
delovanja in je videl vstalega Gospoda. Žreb je bil naklonjen Matiju. To je 
vse, kar vemo o tem nadomestnem apostolu.

Ni enostavno biti nadomestilo nekoga drugega, ker stopiš v uhojene čevlje, ki te v začetku 
lahko precej žulijo, kajti vsi te primerjajo in pričakujejo od tebe, da boš prava zamenjava. 
Na začetku moraš vložiti ogromno truda, da si na novo izboriš svoje mesto, svoje stopinje, 
svoje pravice, svoje zaveznike. Ne gre samo za prilagajanje na novo nalogo, kajti v ozadju je 
obvezno ljubosumje ostalih, ki niso bili izbrani. Včasih živiš tudi z grenkim občutkom, da 
si samo nadomestilo. Matija je bil izbran po naključju, po neki slepi verjetnosti je ravno on 
potegnil daljšo slamico. Kaj ga je v resnici čakalo, pa je lahko samo ugibal. Drobno dejanje 
odločitve je kot sprožilec, ki za seboj potegne nezadržen plaz v to ali ono smer. Na eni strani 
je človek s svojo krhko voljo, na drugi pa gmota neke brezimne usode, ki te bo zdaj zdaj 
pomečkala s svojo težo. Tako delujejo fizikalni zakoni, ki se ne ozirajo na osebo, na odnos, 
na namene, na ljubezen. Ob soočanju s to neizprosnostjo imamo dve možnosti: ali za vsako 
ceno vztrajamo pri svoji odločitvi, pa čeprav nas ta lahko pogubi, ali pa si rečemo, da je 
čisto vseeno, kaj se bo zgodilo, ker je teža prevelika in se je pač treba veseliti vsega, kar bo 
življenje prineslo. Za to drugo možnost se odloča mlajša generacija, ki se za nič ne odloči, 
ne za službo, ne za zakon, ne za otroke. Varno se počuti, ko se ni treba opredeliti za nobeno 
stvar. Pri starših imajo relativno udobje in dovolj za preživetje, četudi so sami veliki mečkači.

Kako je bilo pri Matiju, ne vemo. Vendar je pri veri pogled čisto drugačen. Matija ni 
izbrala neka brezimna gmota, ampak živi Bog, Ta Bog vabi včasih k norim dejanjem, kot je 
bilo to na primer pri Mojzesu: zapusti suženjstvo v Egiptu, prerokuj oblastnemu faraonu, 
vztrajaj dokler te ne križajo. Naš Bog je Bog ognja, žarenja, strasti in ne mečkačev. Tisti, 
ki Boga sprejme, premaguje strah s pogumom, odprt je za Boga, ki mu daje vedno nove 
možnosti. Bog te uči na tvojih napakah, kajti nisi v prvi vrsti poklican k zvestobi svojim 
odločitvam, ampak k zvestobi svojemu Bogu. Zato je bilo za Matija ključno, da je vedel, da 
je v ozadju Jezus, da je on z njim, ne glede na to, kako se bo v posameznih primerih odločal.
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Nedelja 7. velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja 9. maj
yy Danes je 7. velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja. Godujeta Janez Nepomuk, duhovnik in 
mučenec ter Andrej Bobola, jezuit in mučenec.

yy Za nami je slovesnost svete birme, lep župnijski praznik, na katerega smo lahko zelo ponosni. Hvala Bogu, 
da datuma ni bilo treba prestavljati, da smo uspeli imeti samo eno slovesnost in tudi vreme je bilo čudovito. 
14 naših birmancev si bo letošnjo birmo zapomnilo kot prelomni dogodek v njihovem življenju. Te mlade, ki 
so se zavestno odločili za odgovorno krščansko življenje vam priporočam v molitev in bodimo jim za zgled s 
svojim krščanskim življenjem.

yy V nedeljo so Binkošti. Na 50. dan po veliki noči praznujemo prihod Svetega Duha, ki se je z viharjem in og-
njenimi plameni spustil na zbrane apostole in jim dal dar govorjenja v različnih jezikih, da so jih razumeli vsi 
navzoči verniki. Binkošti so tudi priložnost, da se spomnimo svoje birme in preverimo, kakšni pričevalci vere 
smo danes in kaj bo treba spremeniti, da bo naše življenje še bolj dosledno krščansko.

yy Fundacija Don Bosko pripravlja z Radiem Ognjišče dobrodelno radijsko oddajo z naslovom »Solidarnost za 
štipendije«, ki bo v petek, 21. maja 2021 ob 20.00. V času oddaje bo vzpostavljen klicni center, preko katerega 
bodo poslušalci pomagali pri zbiranju sredstev. Več si lahko preberete na plakatu. Podprimo to akcijo in fi-
nančno pomagajmo študentom pri njihovem izobraževanju.

yy Z očetovskim srcem:  Jožef ni pasivno v usodo vdan človek. Njegova vloga je pogumna in močna. Sprejemanje 
je način, po katerem se v našem življenju kaže dar moči, ki prihaja od Svetega Duha. Samo Gospod nam lahko 
da moč, da sprejmemo življenje tako, kakršno je, da naredimo prostor tudi za protislovni, nepričakovani in 
razočarajoči del bivanja. Jezusov prihod med nas je Očetov dar, da bi se vsak spravil z mesom lastne zgodovine 
tudi takrat, kadar je ne razume popolnoma. Kakor je Bog dejal našemu svetniku: »Jožef, Davidov sin, ne boj 
se!« se zdi, da ponavlja tudi nam: »Ne bojte se!« Odložiti moramo jezo in razočaranje ter brez kakršne koli svet-
ne vdanosti v usodo, pač pa z močjo, ki je polna upanja, narediti prostor temu, česar nismo izbrali in vendar 
obstaja. Takšno sprejemanje življenja nas uvede v skrivni pomen. Življenje vsakega izmed nas se lahko čudežno 
ponovno začne, če najdemo pogum, da ga živimo skladno z evangelijem. In ni pomembno, če se zdi, da se je 
doslej vse obrnilo na slabo in so nekatere stvari nepovratne. Bog lahko stori, da med skalami poženejo rože.

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

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

16. maj

Ponedeljek
1900

Jošt, puščavnik; Andronik, Jezusov učenec
urna maša za Povlje

17. maj

Torek
1900

Janez I., papež in mučenec; Feliks Splitski, mučenec
urna maša za Babni vrt

18. maj

Sreda
1900

Ivo Bretonski, duhovnik; Peter Celestin, papež
za + Doro Zaplotnik (obl.)

19. maj

Četrtek Bernardin Sienski, duhovnik; Hilarij, škof 20. maj
Petek Timotej, diakon in mučenec; Teobald, škof 21. maj
Sobota
2000

Emil (Milan), mučenec; Julija (Julka), mučenka
1. za + Janeza Perčiča
2. urna maša za Žablje

22. maj

Nedelja
730 Tenetiše
830

Binkošti
za + mamo Frančiško (obl.), očeta Alojza in Simona Markoviča
za + Andreja Perčiča (obl.) in Mirka Šterna

23. maj

čiščenje in krašenje Trstenik: Simona Gorišek
Tenetiše: Veronika in Marica Hribar 
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

22. maj


