
V VSEM STE BOGATI, ZATO SE IZKAŽITE V RADODARNOSTI
Ekonomsko stanje v svetu ni zavidljivo: eni imajo vsega preveč, 

več kot polovica človeštva pa živi v takšnem pomanjkanju, ki ni več 
človeško. Ali smo naš planet tako izkoristili, da ne more preživeti 
sedem milijard ljudi, ali je treba odgovor iskati kje drugje? Če smo 
bolj pozorni na naš narod in se primerjamo z drugimi, je stiska, ki jo 
doživljamo povezana s standardom, ki smo si ga ustvarili v preteklih 
letih, ki pa je bil pretiran in ga ni mogoče vzdrževati. Težko je zategniti 
pas, ko si se navadil na bolj razkošno življenje, a treznost je potrebna, 
sicer se nam slabo piše. In kako naj zategnejo pasove tisti, ki so že sedaj brez najpotrebnejšega? 
Nekaj bo treba narediti.

S podobno situacijo se je srečal apostol Pavel na svojih misijonskih potovanjih: ene 
krščanske skupnosti so imele vsega dovolj, celo preveč, druge so bile v materialni stiski. Pri 
Korinčanih je bilo vsega v izobilju, saj so se tam raztovarjale ladje s prestižnim blagom in je 
bilo mesto trgovsko zelo živahno. Zato je Pavel v svojem pismu povabil korintske kristjane, naj 
bodo solidarni. Takole jim je pisal: »Bratje, kakor ste v vsem nadvse bogati - v veri, v besedi 
in spoznanju, v vsakršni gorečnosti in naši ljubezni, ki ste je deležni, tako se izkažite tudi v 
radodarnosti.« Kot zgled jim je dal Gospoda: »Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi 
vi obogateli po njegovem uboštvu!« Jezus se je ponižal zaradi nas, sprejel je človeško naravo, 
sestopil je z nebes in postal solidaren z nami. V vsem se nam je približal, postal ubog, sprejel 
različne oblike ponižanja, vse zaradi nas. S tem se večina strinja, vendar marsikdo ni pripravljen 
pomagati: »Kako bom solidaren, ko pa sam komaj shajam?« Ugovor drži, ko računaš samo s 
samim seboj. Solidarnost pa je povezana z drugo zakonitostjo, v katero večina ne verjame: 
z razdajanjem se tvoje premoženje povečuje. Ko se trudimo za čim večjo enakost, se zgodi 
čudež pomnožitve, kar so Izraelci doživeli v puščavi, ko jim je Bog pošiljal mano: Kdor je 
veliko nabral, ni imel preveč, in kdor malo, ni imel premalo! Tak čudež stalno doživljajo tisti, 
ki velikodušno dajejo od vsega, kar imajo, pa čeprav se ne morajo pohvaliti z bogastvom. 
Sicer pa vsi dobro vemo, da so vse cerkve, kapele, župnijski domovi, številne obnove sakralnih 
prostorov, plačane z darovi uboge vdove. Ne darujejo tisti, ki imajo veliko, ampak tisti, ki imajo 
malo. Velikodušnega darovalca Bog obilno blagoslavlja, zato se ne obračajmo vstran od tistih, 
ki nas potrebujejo. Vedno lahko nekaj damo, če ne drugega nasmeh in besedo tolažbe.
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Nedelja 13. nedelja med letom 28. junij
yy 13. nedelja med letom.  Godujeta Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec in Marcela in Potami-
jena, mučenki.
yy Lep sončni pozdrav iz zelene Kanade. Srečno sem prispel med naše zdomce, predvsem prekmurske 
rojake. V soboto smo v Slovenskem parku imeli slovenski dan z mašo in lepim kulturnim progra-
mom. Taka druženja so za naše rojake zelo pomembna, da ne pozabijo na svoje korenine.
yy Jutri je praznik apostolov Petra in Pavla. Ker ni dela prost dan, bosta večerni maši: v Tenetišah ob 
18.00, na Trsteniku pa ob 19.00. Vabljeni.
yy Ta teden je prvi petek, v četrtek in petek bo pred mašo izpostavljeno Najsvetejše, molitev rožnega 
venca in litanije.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Bogu niso všeč stvari, narejene na silo. Ker je Bog ljubezen, hoče, 
da vse naredimo iz ljubezni.
yy V poletnih mesecih (junij – avgust) je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na 
podružnici.

Nedelja
800 Tenetiše

900 Kokra
930

13. nedelja med letom
1. za + Ano in Alojza Rezàr (obl.)
2. za + Jožeta Gregorca (obl.)
zaobljubljena maša
za  mamo Marijo in očeta Blaža Grosa

28. junij

Ponedeljek
1800 Tenetiše
1900

Peter in Pavel, apostola; Judita, redovnica
za zdravje
1. za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov
2. za + Petra Zaplotnika starejšega (obl.)

29. junij

Torek
1900

Oton Bamberški, škof; Bertrand, škof
za + Frančiško Zakrajšek

30. junij

Sreda
1900

Oliver, škof in mučenec; Estera, svetopisemska žena
za + duh. Ivana Zupana

1. julij

Četrtek
1900

Janez Frančišek Regis, duhovnik; Evgenija, redovnica
za + Vinka Škerjanca (obl.)

2. julij

Petek
1900

Tomaž, apostol; Anatolij, škof
za + Manco Dobrin dar sosedov

3. julij

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Urh (Uroš), škof; Elizabeta Portugalska, kraljica

za župljane
1. za + Zdravka Sirca, dar sosedov
2. za + Jožeta Perčiča (30. obl.)

4. julij

Nedelja
800 Tenetiše

930

Ciril in Metod, slovanska ap., sozavetnika Evrope
1. za zdravje družine Jalen
2. za + strica Miha Drakslerja
Za + Jožeta Cudermana, njegove starše in Viktorja

5. julij

čiščenje  
in krašenje 

Trstenik – Roblek Barbara
Tenetiše – Bajželj Andreja

4. julij


