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VSAK BO PREJEL PLAČILO ZA TO, KAR JE V TEM ŽIVLJENJU DELAL, DOBRO ALI SLABO

Koristoljubnost je zelo pomembna. Svoje cilje si postavljamo tako, da
gledamo pred seboj rezultat, ki ga bomo z določenim dejanjem dosegli.
Ta rezultat pa je skoraj vedno povezan z nagrado. Ekonomski teoretiki vse
vrednotijo z velikostjo vložka in dobljenim končnim rezultatom, zato tudi
medsebojnim odnosom v družini, ljubezni staršev do otrok in vedenju
otrok do staršev, dajejo predznak koristnosti: »Koliko bom s svojim
obnašanjem pridobil? V kakšni meri se to splača?«
Ljubezen do samega sebe je pri večini na prvem mestu. Vse presojamo
v skladu z načelom: »Kako se počutim? Sem zadovoljen? Se moje sanje uresničujejo?« Vsekakor
je dobro, da se cenimo in se imamo radi. Brez dobrega počutja ni pravih motivov za delo in skrb
za druge. Če se starši ne bi dobro počutili kot starši, bi svoje otroke zlorabljali in izkoriščali. Ker
so zlorabe bolj izjeme kot pravilo, ima večina otrok svoje starše rada in jim zaupa. Zakaj? Ker
imajo v starših lep zgled, kako je treba živeti, da smo srečni in zadovoljni. Srečni starši so najboljša
motivacija za otroke.
Ko je apostol Pavel opazoval Korinčane, je bil zelo nezadovoljen. To pristaniško mesto, kjer so se
srečevali ljudje z vsega tedaj znanega sveta. Velika mešanica različnih kultur, tradicij in življenjskih
stilov je apostola Pavla zelo motila. Različna pretiravanja in zlorabe so bile del vsakdanjika, zato
se je apostol bal, da bodo tudi kristjani prevzeli lahkoten, neodgovoren način življenja. V svojem
drugem pismu jih zato svari: »Vsi se bomo morali prikazati pred Kristusovim sodnim stolom,
da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo.« Svoj nasvet je
utemeljil na dejstvu, da si življenja nismo dali sami, zato smo odgovorni do svojega stvarnika. Pred
njega bomo prišli z dobrimi deli, ali pa praznih rok oziroma osramočeni zaradi vsega slabega, kar
smo v življenju počeli. Na svetu nismo zaradi samega sebe, ampak zaradi poslanstva. Bog nas je
izbral in poklical v življenje, mi smo njegova podaljšana roka, noga, glas, ušesa in usta. Nas ima
na razpolago, da dograjuje ta svet, ki je nepopoln. Tako kot je Pavel čutil, da je poklican, da svari
in opozarja Korinčane na to, kar je in kar ni vredno človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi in
sličnosti, smo mi izbrani od Boga, da gledamo, poslušamo, učimo in svarimo.
»Vsak bo prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo!« nas apostol
opominja. Vse karte so razdeljene in igra se je začela. Sedaj je treba igrati: dobro ali slabo, zmagovati
ali izgubljati. Naj nam Bog pomaga, da bomo dobro blago, iz katerega bo lahko ukrojil lepo obleko.
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
11. nedelja med letom
14. junij
yy 11. nedelja med letom. Godujejo Valerij in Rufin, mučenca ter Metodij I. Carigrajski, škof.
yy Vrnili smo se z romanja v don Boskove kraje in v Lurd. To so bili za vse nas posebni dnevi milosti. Bogu hvala
za vse, kar smo lepega doživeli in za številne spodbude za naše duhovno življenje. Kaj več bomo o tem govorili
ko se vrnemo s počitnic in bo narejena dokumentarna video predstavitev. Hvala vsem romarjem za zaupanje
in odločitev, da naša potovanja niso turistična, ampak v prvi vrsti lepa priložnost za duhovno obogatitev in
utrjevanje osebne vere. Prav Marijini romarski kraji so vedno lepa spodbuda, da smo v življenju pogumni in ne
klonemo pred različnimi pretresi, kajti soočanje z ljudmi, ki veliko bolj trpijo kot mi, je vedno priložnost, da se
Bogu zahvalimo, da nas skrbno varuje in vodi.
yy Ta teden otroci zaključijo šolo in se že veselijo zasluženih počitnic. Tako je prav. Kdor se je celo leto trudil, si
zasluži oddih in sprostitev. Vsem želim prijetne počitnice, da se telesno odpočijete in tudi duhovno okrepite.
Zato, povsod, kjer smo na počitnicah, poiščimo tudi cerkev in se udeležimo maše, pa čeprav bo morda v jeziku,
ki ga ne razumemo. Bog nas razume in je vesel, ko se ga spomnimo in ga obiščemo.
yy Jaz lansko leto nisem imel počitnic zaradi naših obnovitvenih del, zato bodo letos moje počitnice daljše, pa
čeprav delavne. Za mesec in pol odhajam v Kanado, kjer bom na naši župniji v Hamiltonu zamenjal sobrata,
ki vsako leto pride na počitnice domov v Slovenijo. Hkrati bom izkoristil priložnost, da z Dragom Gačnikom,
salezijancem na tej župniji, najprej skupaj obiščeva kraje, v katerih je deloval slovenski misijonar Friderik Baraga. Drugo leto bo namreč naše romanje povezano s tem našim misijonarjem.
yy V času moje odsotnosti, od 18. junija do 8. avgusta, me bosta nadomeščala Štefan Vozlič (031/411 753) in
Andrej Baligač (051/657 182). Oba bosta imela tudi počitnice, zato bo vedno eden na razpolago za redne
župnijske zadeve.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Počitnice so za počitek, obenem pa za zaposlitev, da ob počitku telesa ne bo
v nevarnosti za pogubljenje naša duša.
yy V poletnih mesecih (junij – avgust) je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
11. nedelja med letom
14. junij
800 Tenetiše
za župljane
930
za + Francko Gregorc
Ponedeljek
Vid, mučenec; Germana Cuousin, devica
15. junij
1900
za + Zdravka Sirca, dar Barbare in Primoža Draksler
Torek
Marija Terezija Scherer, red. ustan.; Tihon, škof
16. junij
1900
po namenu za Božji blagoslov
Sreda
Rajner, samotar, Terezija, hči portugalskega kralja, red.
17. junij
1900
za ++ starše in brate Miklavčič
Četrtek
Gregor Janez Barbarigo, škof; Elizabeta, redovnica
18. junij
1900
za zdravje
Petek
Nazarij, prvi koprski škof; Gervazij in Protazij, mučenca
19. junij
1900
za + Mirka Toporiša (obl.)
Sobota
Adalbert, škof; Florentina, opatinja
20. junij
1800 Tenetiše
za + Alojza Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve
2000
1. za + Ano Celar, 30. dan po pogrebu
2. za + očeta Alojza Markuta
Nedelja
12. nedelja med letom
21. junij
800 Tenetiše
za + mamo Nado (obl.) in očeta Franca Benedičiča
930
za + Ano, rojeno Teran in teto Cilko
čiščenje in krašenje Trstenik – Perčič Marica
20. junij
Tenetiše – Jelar Blanka

