
KOGAR GOSPOD LJUBI, TEGA VZGAJA IN TEPE VSAKEGA SINA, KATEREGA PRIZNAVA
Vzgoja je vedno na tapeti: eni ji dajejo velik poudarek, drugi menijo, da naj 

se otrok sam vzgaja in si postilja tako, kot mu ugaja. Osebno menim, da glede 
vzgoje ni smiselno pretiravati oziroma se morajo odgovornosti prilagajati 
otrokovi starosti. Na začetku smo vsi kot prazna tabla, na katero bo moral 
vsakdo napisati svojo življenjsko zgodbo. Ta bo sad vzgoje, nabiranja različnih 
izkušenj in ne nazadnje plod razmišljanja in osebnih odločitev. Pri otrokovem 
telesnem in duhovnem razvoju imajo starši pomembno vlogo, zato ni odveč 
noben napor, ki ga vložijo za usklajene odnose v družini, ko so vsi njeni člani spoštovani in 
aktivno vključeni v skupno življenje. Vsekakor pa bi moral biti na prvem mestu Bog, ki je naš 
stvarnik, ki si je vsakega od nas zamislil in ima z nami določene načrte. Pisatelj pisma Hebrejcem 
se je tega dejstva močno zavedal, zato je krščanskim skupnostim pisal: „Ko vas vzgaja, zdržite, 
saj Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Nobeno 
vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, 
miren sad pravičnosti.“

Kako nas Bog vzgaja: ali nas res tepe? Tako misli večina. Osebno menim, da Bog določene 
stvari dopušča in smo mi sami tisti, ki se kaznujemo. Drugačen vrstni red ni možen, sicer ne 
bi bili svobodni. Bog upošteva našo svobodno voljo in se nam ne vsiljuje, a hkrati dopušča, da 
delamo napake, da doživljamo poraze in se tako, korak za korakom, spametujemo. Lahko celo 
rečemo, da je Božja šiba naša svoboda. Če je ne bi bilo, če bi bili programirani, bi lahko za vse, 
kar je slabo, krivili Boga. Tako pa si moramo sami pripisati posledice svojih svobodnih odločitev.

Kaj torej narediti? Bog nam je že na začetku svojo zakonodajo zapisal v naša srca. On nas 
ima neskončno rad, zato je z zapovedmi postavil meje naši svobodi. Te meje je treba vedno 
znova odkrivati in se jih držati, ker so postavljene kot ograja na stopnicah, ki nas varuje, da 
ne pademo. Seveda je vsaka omejitev neprijetna, a gledati moramo dolgoročno: kaj nam bo 
koristilo, da dosežemo večno življenje!? Božja zakonodaja nam je v oporo, da je naše življenje 
iz dneva v dan bolj skladno in bolj popolno. Seveda nam na začetku manjkajo izkušnje, zato je 
vzgoja potrebna. Učimo se od tistih, ki so že napisali del svoje življenjske zgodbe, ki ni ravna črta 
v nizanju uspehov, ampak so tudi stranpoti, ko nismo jasno videli cilja pred seboj in smo na svoji 
poti zgrešili. Taki trenutki so pogostokrat šiba, ki nas tepe in nas ponovno spravlja k sebi. Bogu 
hvala za takšne opomine in potrpežljivost, da ne obupa nad nami.

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 21. nedelja med letom 21. avgust
yy Danes je 21. nedelja med letom. Godujeta Pij X., papež in  Sidonij (Zdenko), škof.
yy Včeraj smo končali letošnji oratorij, ki je bil že 19. v naši trsteniški župniji. Otrok je bilo malo manj kot lani 
(56), a še vedno veliko, da so imeli animatorji veliko dela. Vse je potekalo v najlepšem redu, otroci so bili za-
dovoljni in bodo začetek novega šolskega leta pričakali z velikim navdušenjem. Iskreno se zahvaljujem vsem 
animatorjem, še posebej letošnji novi voditeljici Ani Lombar, za dobro pripravljen oratorij. Dolgoletne izku-
šnje naših animatorjev naredijo naš oratorij zelo domač in zato otroci komaj čakajo te dneve skupnih počitnic.
yy Danes je naše tradicionalno zaobljubljeno romanje k sveti Katarini v Lom. Vedno bolj se zavedamo, kako po-
membno je moliti za pravo pamet in modrost pri vseh življenjskih odločitvah. Vsakodnevna naglica nas sili, da 
delamo hitre odločitve, ki pa so pogostokrat preuranjene in premalo premišljene. Zato bomo prosili, naj nam 
sveta Katarina izprosi potrebnih milosti, da bomo imeli več časa za razmišljanje in trezne odločitve, ki bodo 
koristne za vsakega posameznike in za širšo skupnost.
yy V soboto bo ob 12.00 poroka Matjaža Celarja in Katarine Nastran, v nedeljo ob 11.00 pa bosta v Tenetišah 
praznovala zlato poroko Marinka in Stane Markovič. Želimo jim še naprej obilje Božjega blagoslova na njihovi 
življenjski poti.
yy Sveto leto usmiljenja: Vstop v Božje kraljestvo je mogoč le skozi ozka vrata. Ta ozka vrata je sam Jezus Kris-
tus. Skozi njega moramo iti. Ozka so zato, ker jih je odprl Bog in ne mi. Ozka so zato, ker izražajo modrost, ki 
prihaja od zgoraj in je nasprotna modrosti sveta, s katero smo prežeti mi. Ozka zato, ker Jezus razodeva Božje 
čutenje, ki je nasprotno čutenju našega mesa. A ta ožina je prehod v življenje, podobna poti dojenčka v ta svet. 
V Jezusu se znova rodimo. Šele v njem in z njim odkrijemo svoje resnično bitje v obilju življenja, po katerem 
brezmejno hrepenimo. (p. Vili Lovše)
yy V mesecu avgustu je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

900 Lom

21. nedelja med letom
za + Ano, Aleša in Francija Grašiča
za + Petra (obl.) in Katarino Eljon
zaobljubljena maša (obl.)

21. avgust

Ponedeljek
1900

Devica Marija Kraljica; Fabricija in Filibert, mučenca
za + Martina Smolko (obl.) 

22. avgust

Torek
1900

Roza iz Lime, redovnica; Justinijan, samotar
za + teto Rozo Košnik

23. avgust

Sreda
1900

Natanael (Jernej), apostol; Emilija de Vialar, red. ustan.
za + Ivanko Markuta (obl.)

24. avgust

Četrtek
1900

Ludvik IX., francoski kralj; Jožef Kalasanc, red. ustan.
za + Vero Bečan, dar Petra Stareta

25. avgust

Petek
1900 

Ivana Bichier, red. ustan.; Zefirin, papež
za + duh. Franca Levstka, dar Petra in Marinke iz Kamnika

26. avgust

Sobota
1200

2000

Monika, mati sv. Avguština; Cezarij, škof
za srečen zakon Matjaža in Katarine Celar
za + Jožeta Porenta (obl.)

27. avgust

Nedelja
730 Tenetiše
830

1100 Tenetiše

28. nedelja med letom
za vse ++ Primožove
za + Agnes Marinčič
v zahvalo za srečen zakon Marinke in Staneta Markoviča

28. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik – poroka
Tenetiše – Kokalj Milena

27. avgust


