
MENI PA BOG NE DAJ, DA BI SE HVALIL, RAZEN S KRIŽEM NAŠEGA GOSPODA
Večina sodobnikov se rada pohvali, ker vsi želimo biti pomembni, aktivni 

soudeleženci v človeški zgodovini. Tako je prav. Ustvarjeni smo kot krona 
stvarstva in Bog nas je izbral za svoje sodelavce. Vsakdo prihaja na svet z 
načrtom in nalogo, ki mu jo je Stvarnik zaupal. Zakaj smo potem tako občutljivi 
na sogovornikovo samohvalo in ga omalovažujemo? Ker hvaljenje razumemo 
kot povzdigovanje nad druge, kot razkazovanje, da si nekaj več kot drugi. V 
ozadju je v večini primerov res prikriti cilj, da bi bili nekaj več kot drugi, da bi 
bili zgoraj, vsi drugi pa spodaj. Taka samohvala vodi vedno v tekmovalnost, ustvarjanje razredov, 
delitev na odlične, sorazmerno dobre in na zgube. Takšni pač smo zaradi izvirnega greha: vedno 
pripravljeni, da Boga vržemo z njegovega prestola in se postavimo na njegovo mesto. Zato je 
družba brez Boga nezdrava, tiranska, sposobna namerno uničevati svojo vrsto.

Ko se je apostol Pavel v Galaciji srečeval s podobno situacijo nezdravih razmer v družbi, je 
izpostavil, v čem mora biti pravo hvaljenje. Takole je zapisal: „Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, 
razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa!“ To je zapisal v času, ko je že dobro premislil, 
kaj pomeni osebno srečanje s Kristusom in je imel za seboj že nekaj let misijonskega dela. To so 
bili zanj zelo težki časi, ker je moral zavreči vse staro, česar se je dolga leta oklepal in se hkrati 
soočati s privrženci judovstva, ki niso bili sposobni sprejeti Jezusa kot odrešenika. Moral je dobro 
premisliti, na čem bo gradil svoje misijonsko poslanstvo in kolikšne zasluge uspešnega dela bo 
pripisoval svojim sposobnostim. Kdor je ponižen in iskren do samega sebe, bo hitro ugotovil, 
kako je delo z ljudmi težko in zato svoj uspeh dolguje tistemu, v čigar imenu je bil poslan, da 
govori in oznanja veselo novico o našem odrešenju. Lastna hvala je namreč znak, da nisi uspešen 
in moraš zato toliko več govoriti o stvareh, ki si jih naredil. Dobro storjena dela ne potrebujejo 
reklame in tvoja hvala so tisti, ki te sprejemajo in so zadovoljni s tvojim delom.

Kaj torej narediti? Kdor se drži evangelija, ve, da ni učitelj, ampak samo služabnik. Skromnost 
je zelo pomembna krepost, ker naredi človeka mehkega in privlačnega. O kakšnem človeku 
pravimo, da ga je sama dobrota, ne rine se v ospredje, a njegovo dobroto, dobronamernost in 
iskrenost vsi takoj opazijo. Nekaj tekmovalnosti sicer mora biti, ker je to osnovna zakonitost 
slehernega razvoja. Zdrava tekmovalnost je dobra, ker imamo pred seboj konkretne dobre zglede 
in bi jim radi postali podobni. Vendar tekmovalnost ne sme preiti v zavist in škodoželjnost, ker 
takrat nehamo biti dobri po srcu. Prava mera je vedno najboljša, a si jo ne osvojiš čez noč. Treba 
je moliti, prositi in se ne naveličati. župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 14. nedelja med letom 3. julij
yy Danes je 14. nedelja med letom, nedelja Slovencev po svetu. Godujeta Tomaž, apostol in Anatolij, škof.
yy To nedeljo romamo v Kokro. Lepo je, da z nekdanjimi zaobljubljenimi mašami ne prekinemo. To je 
znak naše zvestobe Bogu in našim prednikom, hkrati pa zgled mlajšim generacijam.
yy Začele so se počitnice in dopusti. Prav je, da si skupaj s svojimi otroki vzamete čas za oddih, a še bolj 
pomembno je, da ta oddih ni enostranski. Telo in duša rabita novo okrepčilo, zato si vzemite s sabo 
tudi kakšno dobro knjigo in ob nedeljah vstopite v najbližjo cerkev. Posebno med počitnicami si 
vzemimo več časa za Boga in naredimo inventuro enega leta. Potem bo vrnitev na delovno mesto ali 
v šolske klopi veliko bolj sproščena.
yy Škofje so pretekli teden posvečevali letošnje novomašnike. Tokrat jih je 15. Bolj slaba letina bo drugo 
leto, ko verjetno v Sloveniji ne bo nobenega novomašnika. Zato je to za vse nas izziv, da molimo za 
nove duhovne poklice in zvestobo tistih, ki so že v duhovnem poklicu. Župnije s starejšimi duhovniki 
vedno težje dobijo v zamenjavo kakšnega mlajšega. Nekateri pa smo župniki na dveh ali več župnijah, 
kar je zelo naporno. To verjetno sami čutite, zato se vam tudi sam priporočam v molitev. 
yy Sveto leto usmiljenja: »Navajeni smo na slabe in krute novice, na največje strahote, ki žalijo Božje 
ime in življenje. Svet mora odkriti, da je Bog Oče, da je usmiljenje, da krutost ni pot, da obsodba ni 
pot, kajti Cerkev sama se včasih drži trdih načel, pade v skušnjavo poudarjanja zgolj moralnih napot-
kov, medtem ko mnogo ljudi ostane zunaj.« Tako se glasijo besede papeža Frančiška v pogovoru za 
tednik Credere (Verjeti), ki je uradna revija jubileja usmiljenja.
yy V mesecu juliju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

900 Kokra

14. nedelja med letom
1. za zdravje
2. za + Alojza Vindišarja
za + mamo Marijo in očeta Blaža Gros
po namenu romarjev

3. julij

Ponedeljek
1900

Urh (Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

4. julij

Torek
1900

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
za + Vinka Škerjanca (obl.) in + Marjano Florjančič

5. julij

Sreda
1900

Marija Goretti, mučenka; Marija Terezija Ledochowska
za + Vogarjevega Joža, dar sosedov

6. julij

Četrtek
1900

Vilibald, škof; božji služabnik Anton Vovk, škof
za + duhovnika Toneta Maroša 

7. julij

Petek
1900 

Kilijan, škof in mučenec; Prokopij Palestinski, škof in muč.
za + Miha Šterna

8. julij

Sobota
2000

Veronika Giuliani, opatinja; Pavlina Wisensteiner, red. ust.
za + Francko Grašič, vaščani Čadovelj

9. julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

15. nedelja med letom
za + Miha in vse ++ Ribnikarjeve
za + Franca Cudermana (obl.)

10. julij

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Francka Štefe
Tenetiše – Matijaševič Marija

9. julij


