
NE BODITE NERAZUMNI, AMPAK SPOZNAJTE, KAJ JE GOSPODOVA VOLJA.
Sodobnik je zaljubljen v svoj razum, vse preverja z logiko in ne 

dovoli, da bi ga pri sprejemanju odločitev vodila čustva. Hladen 
razum pri preverjanju rezultatov in trezne odločitve naj bi bile 
najvišje vrednote znanstvenikov, ki postavljajo pravila življenja. Vse 
to je res, a marsikoga preseneča porast duhovnega iskanja in velik 
razmah novih sekt in verskih gibanj. Isti znanstveniki so na prehodu 
tisočletja napovedali, da bo novo tisočletje tisočletja duha, ali ga pa 
ne bo. Kaj to pomeni? Ali smo razumu prepustili položaj v javnem 
sektorju, kjer mora biti vse urejeno s hladnimi zakoni, privatno življenje pa smo zaupali srcu 
in duhovni sferi? Mislim, da se je zgodilo prav to: pred drugimi strogo logično razmišljanje, 
v privatnem življenju pa srce in čustva. To ne bi bilo niti slabo, če se javno in privatno 
življenje ne bi mešala med seboj. Ko se v javnem življenju obnašaš kot človek, ki išče koristi 
in privilegije za dobro osebno počutje, stvari več ne funkcionirajo, ker zlorabljanje položaja 
in tajkunstvo ni več greh, ampak sodoben način življenja. Zato smo sedaj tam, kjer smo.

Podobno funkcioniranje družbe je apostol Pavel opazil v Efezu. Zato je efeškim 
kristjanom pisal: »Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi. Zato ne bodite nerazumni, 
ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja. In ne opijanjajte se z vinom, v čemer je 
razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje Duh.« Kot bi pisal kristjanom danes. Razmere 
se niso prav nič spremenile, le nekaj več oblik razbrzdanosti je iznašla sodobna družba. 
Pokvarjenosti je toliko, da več ne veš, kje je meja med krepostjo in grehom. Zato se večina 
opravičuje s stavkom: »Saj vsi tako delajo, jaz ne mislim biti izjema!« Takšno prepričanje je 
pogubno za vse in zato smo priča mlačnemu krščanstvu, ki ni za nikogar izziv. Kaj narediti?

Kristjan ne sme biti tiho, ko gre za osnovne odločitve glede življenja in vsega, kar je 
povezano s tem, da smo ustvarjeni kot moški in ženske. Naravne danosti so osnova in 
kdor hoče za naravno postaviti nekaj, kar to ni, naj si prizna, da je bolan in se odloči za 
zdravljenje. Človeški duh in duša sta ostala ista, zato nima nihče pravice, da bi iz človeka 
delal nekoga, ki to ni. Sodobnik se res obnaša kot »mali bog«, ki mu je vse dovoljeno, a nam 
to naša narava ne dopušča. Smo samo ljudje in nič več. Kdor se ne sprejme kot krhkega, 
zlomljivega in grešnega, ne razume življenja in bo vedno nezadovoljen. Apostol Pavel danes 
piše nam in nas svari pred sodobnimi zablodami: »Ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, 
kaj je Gospodova volja!« župnik Branko Balažic
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Nedelja 20. nedelja med letom 16. avgust
 y 20. nedelja med letom. Godujeta Rok, romar in spokornik in Štefan I., Ogrski kralj.
 y Letošnji oratorij se hitro približuje. Na policah za tisk je še nekaj prijavnic. Prosim vas, da bi otroke 

prijavili do četrtka, 20. avgusta, da bomo vedeli približno število udeležencev oratorija ter bomo lažje 
nabavili ves potreben material za uspešno delo. Tema letošnjega oratorija je povezana z Dominikom 
Saviem, zavetnikom ministrantov.

 y Zaobljubljeno romanje k sveti Katarini v Lomu bomo imeli v nedeljo, 23. avgusta. Sveta maša bo ob 
9.00. Vabljeni, da se v čim večjem številu udeležimo tega romanja in se priporočimo sveti Katarina, 
naj posreduje za nas pri Bogu, da bo novo šolsko in pastoralno leto uspešno. Nikoli nismo dovolj 
pametni, zato potrebujemo Božjo pomoč in njegovo varstvo.

 y Vsem, ki ste ta teden na dopustu želim prijetne dneve oddiha za telo in dušo. Vzemite si čas zase in 
načrtujte svojo prihodnost v skladu z Božjo voljo.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Kdor hoče delati z uspehom, mora nositi ljubezen v srcu in 
potrpežljivo delati.

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

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

16. avgust

Ponedeljek
1900

Evzebij, papež in mučenec; Hijacint, poljski duhovnik
po namenu

17. avgust

Torek
1900

Helena (Alenka), cesarica; Leonard, opat
za + Toneta Perčiča, dar Kernovih z Britofa

18. avgust

Sreda
1900

Janez Eudes, duhovnik; Ludvik Toulouški, škof
za + duhovnika Ivana Zupana

19. avgust

Četrtek
1900

Bernard, opat in c. uč.; Samuel (Samo), prerok
v čast Srcu Jezusovemu

20. avgust

Petek
1900

Pij X., papež; Viktorija Rasoamanarivo, princesa
za + Ivana, Tomaža in Jožeta Zupana

21. avgust

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Devica Marija Kraljica; Fabricijan in Filibert, mučenca
za župljane
za + Zdravka Sirca, dar sosedov

22. avgust

Nedelja
800 Tenetiše
900 Lom
930

21. nedelja med letom
za + Ano Grašič (obl.), Aleša in Franca Grašiča
zaobljubljena maša po namenu faranov
za + Marijo in Alojzijo Kogovšek

23. avgust

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Markun Dragica
Tenetiše – Markovič Marjan

22. avgust


