
DRUG DRUGEMU ODPUŠČAJTE, KAKOR JE TUDI VAM 
BOG MILOSTNO ODPUSTIL V KRISTUSU

Človek ni kamen ali kakšna druga trda, neobčutljiva snov. Smo živa, 
občutljiva bitja in bolečina je najbolj izrazita, ko so prizadeta naša čustva. 
Vse, kar se nam dogaja, doživljamo osebno, zato smo ranjeni in prizadeti, ko 
dogodki niso v skladu z našimi pričakovanji. Razočaranja so na dnevnem redu 
in težko se potolažimo ko je prizadet naš ponos, ko izgubljamo dobro ime, ko 
je naenkrat poteptano vse, kar nam je največ pomenilo. Zato lahko rečemo, 
da smo zelo zamerljivi in težko odpustimo. Mnogi iščejo pravico na sodišču in kdor se odpove denarni 
poravnavi škode, zahteva vsaj javno opravičilo. Človekov ponos je velik, zato gorje tistemu, ki drugega 
javno obrekuje in mu s tem škodi. Majhna zamera hitro postane dovolj velik razlog za maščevanji in 
nekdanji prijatelji so lahko čez noč dosmrtni sovražniki.

Apostol Pavel je v velikih prestolnicah doživljal, da multikulturnost prinese veliko dodatnih 
problemov v medsebojnih odnosih, kar ne opazimo na vasi, kjer se vsi ljudje poznajo. V mesta vsakdo 
pride z enim sami razlogom: čim več iztržiti oziroma čim prej postati slaven. Marsikdo zato ne izbira 
sredstev za dosego svojih ciljej. Skupnosti v Efezu je zato Pavel zapisal nekaj načel, ki naj jih upoštevajo, 
da bodo lahko zgled za druge, kako je treba živeti kot kristjan. Takole jih spodbuja: »Naj izginejo med 
vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. 
Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog 
milostno odpustil v Kristusu.« Apostol najprej našteje slabe stvari, ki jih večina počenja, nato pa izpostavi 
tri stvari, ki morajo postati odlika dobrega človeka. To so: dobrosrčnost, usmiljenosti in odpuščanje. Te 
tri drže naj bi bile kristjanova izkaznica. Na koncu apostol Efežanom in nam za zgled postavi konkretno 
osebo: Kristusa. Njega lahko posnemamo, ker je popoln človek. Pavel tokrat ni upal za zgled postaviti 
samega sebe in druge oznanjevalce evangelija - v nekaterih pismih to stori - ker se njegova priporočila 
ne nanašajo na kakšno osebno zamero, ampak na določeno splošno nevarnost, pred katero tudi Pavel 
ni bil obvarovan. V medsebojnih odnosih smo vsi grešniki, ker vedno iščemo kakšno korist in zato 
naša ljubezen ni nikoli popoln dar. V dobrosrčnosti, usmiljenju in odpuščanju smo vsi učenci, ki 
svojemu učitelju ne sežejo niti do gležnja. Zato nas apostol izziva, da preverjamo svoja zadržanja, da se 
prepoznavamo kot grešniki, da se je treba znati prizadetemu opravičiti in popraviti storjeno krivico. In 
na koncu je treba odpustiti, ker je tudi nam vse odpuščeno, kar Bogu priznamo in ga prosimo, da je z 
nami usmiljen. Velik ni, kdor se napihuje s svojimi zaslugami, ampak tisti, ki ponižno prizna, da je samo 
učenec, ki se mora še zelo veliko naučiti, da bo postal učitelj.                        župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 19. nedelja med letom 9. avgust
 y 19. nedelja med letom. Goduje Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), kot mučenka je med 2. 

svetovno vojno umrla v koncentracijskem taborišči in je sozavetnica Evrope.
 y V ponedeljek je god svetega Lovrenca, diakona in mučenca. Ob 19.00 bo maša na podružnici svetega 

Lovrenca. Vabljeni.
 y V četrtek je god svete Radegunde. Tudi ta dan je ob 19.00 maša na podružnici svetega Lovrenca. Ma-

šuje navadno eden od trsteniških duhovnikov. Vabljeni.
 y V soboto je praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren. Ker je dela prost dan, bodo maše po 

nedeljskem razporedu, v Tenetišah ob 8.00, v župnijski cerkvi pa ob 9.30. Ta dan ne bo sobotne večer-
ne svete maše. Marija nas vedno vabi k sebi in kot mati skrbi za svoje otroke. Kjer koli smo, si ta dan 
vzemimo čas za mašo in se izročimo Mariji, naši nebeški Materi in priprošnjici pri Bogu.

 y Marijino vnebovzetje je eden izmed največjih krščanskih praznikov in so ga slavili že v apostolskih 
časih. Na ta dan se kristjani spominjamo, da je bila Devica Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. 
Leta 1950 je papež proglasil versko resnico: »Ko je Brezmadežna Mati Božja, večna Devica Marija 
dopolnila svoje zemeljsko življenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.« Tudi v pravo-
slavnih Cerkvah verjamejo, da je bilo Marijino telo po smrti čudežno prenešeno v nebesa. Ta praznik 
se imenuje v srbski pravoslavni cerkvi Velika gospojina, v številnih drugih pravoslavnih Cerkvah pa 
Marijino zaspanje.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Kdor ni v miru z Bogom, nima miru v sebi in ne z drugimi. Pom-
nite, da nam Marija priskrbi vse milosti, ki so potrebne vsakemu izmed nas.

 y V avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
800 Tenetiše
930

19. nedelja med letom
za + mamo Marijo (obl.) in vse ++ Lukančeve
za + Manco Dobrin, dar sosedov

9. avgust

Ponedeljek
1900

Lovrenc, diakon in mučenec; Arhangel, redovnik
za ++ Lovrenčeve starše, 11 bratov in sestro ter ++ Markunove

10. avgust

Torek
1900

Klara (Jasna), redovna ustan.; Suzana, mučenka
za + Emilijo Balažic

11. avgust

Sreda
1900

Ivana Šantalska, redovnica; Karel Leisner, mučenec
za + Angelo Markun

12. avgust

Četrtek
1900

Radegunda, kraljica in red.; Janez Bernhams, red.
za + Zdravka Sirca

13. avgust

Petek
1900

Maksimilijan Kolbe, muč.; Elizabeta Renzi, red. ustan.
za + Frančiško Zakrajšek

14. avgust

Sobota
800 Tenetiše

930

Marijino vnebovzetje; Tarzicij, mučenec – d. p. d.
1. za + mamo Francko in ata Jožeta Škrjanca
2. za + Viktorja in Tilko Pušavec
za + Anico Celar, dar sosedov

15. avgust

Nedelja
800 Tenetiše
930

20. nedelja med letom
za + Marijo Markovič, starše Pol
za + mamo Ivano in Roka Studena

16. avgust

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Markun Francka (ml.)
Tenetiše – Vidic Anica

14. avgust


