
VSAK, KDOR SE POVIŠUJE, BO PONIŽAN, IN KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN
Vsakdo išče svoje mesto v družbi ter se trudi, da bi ga drugi cenili 

in spoštovali. Že otrok si ustvarja svoje okolje, kjer se počuti sprejetega 
in uresničenega. Nismo številke, ampak ljudje, živa bitja, ki niso 
zadovoljna le s tem, da so, temveč želijo biti v središču, dobra do sebe 
in do drugih. Naše življenjske sanje so v začetku zelo skromne, ko pa 
dosežemo zastavljene cilje, se začno želje iz dneva v dan večati in s 
tem se povečuje tudi človekov ponos in njegova vrednost. Kar mimogrede si začnemo 
domišljati, da smo nekaj več, da nam pripadajo posebne pravice, da nam morajo drugi 
služiti. Tako se začnemo poviševati nad druge

Ko je bil Jezus v farizejevi hiši na obedu, je opazoval, kako so si navzoči izbirali prve 
sedeže. Zbranim je povedal: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, 
ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil 
tebe in njega, in ti rekel: »Daj prostor temu!« Takrat se boš začel v sramoti presedati 
na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki 
te je povabil, ko pride: »Prijatelj, pomakni se više!« Takrat boš počaščen vpričo vseh, 
ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo 
povišan.«

Mislim, da ta dogodek ne potrebuje komentarja, ker imamo vsi kakšno izkušnjo 
presedanja na nižje ali višje mesto. In vendar opažamo, da mnogi niso sposobni sprejeti 
svojega pravega položaja v družbi, ker se pogostokrat srečujemo z dvema ekstremoma: 
eni se povišujejo, drug pa ponižujejo. Malo pa je takih, ki so realisti in se izkažejo s svojo 
ponižnostjo. Glede ponižnosti pa je tako: povzpetneži jo imajo za človekovo slabost, 
nesposobneži pa za prisilo. Vendar nimajo prav ne eni ne drugi, kajti ponižnost ni 
slabost in nekaj, kar je ničvredno, temveč krepost in odlika velikih ljudi, ki se zapišejo v 
zgodovino kot osebnosti, ki jih je vredno posnemati.

Kaj nas Jezus uči s svojim svarilom: »Vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor 
se ponižuje, bo povišan?« Predvsem eno: noben človek ni popoln, ker smo vsi krvavi 
pod kožo. Zato se je treba sprejeti takšnega kot si: s svojimi napakami in s svojimi 
sposobnostmi. Tudi senčna stran naše osebnosti je pomembna in jo je treba jemati 
resno, če hočemo, da bo naše življenje stabilno in usklajeno na vseh področjih.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 22. nedelja med letom 1. september
yy Danes je 22. nedelja med letom. Godujeta: Egidij (Tilen) in Nivard, škof. To nedeljo je Obletnica kronanja 
Brezjanske Matere Božje.
yy Ob 11.00 bo danes sveta maša na Mali Polani in bomo na tak način zaključili pašno sezono.
yy Za nami je letošnji oratorij, ki je bil po številu otrok in animatorjev (čez 70 otrok in 30 animatorjev) največji od 
vseh oratorijev na Trsteniku. Največja zahvala gre Bogu in Materi Božji, da so dnevi lepo potekali in ni prišlo 
do kakšne nesreče. Iskreno se zahvaljujem voditeljici oratorija Ani Lombar, ki ji je uspelo zbrati tako veliko 
ekipo animatorjev in pripraviti zelo bogat oratorij v duhovnem, glasbenem in zabavnem smislu. Hvala tudi 
vsem pridnim mamicam, ki so nam prinašale sladice in sadje. Še prav posebej hvala vam, dragi starši, ki ste 
nam zaupali vaše otroke in sprejemate tak način enotedenskega druženja otrok.
yy Pred nami je novo šolsko in veroučno leto. Prvi teden imajo otroci in njihovi starši veliko opravkov v šoli, zato bomo 
z veroukom začeli drugi teden v septembru. Otroci si na policah za tisk že lahko vzamejo začasni urnik verouka.
yy Z novim pastoralnim letom med tednom na Trsteniku ne bo svete maše ob četrtkih in petkih. Ta dva dneva bo 
vedno maša v Goričah. Kadar bo potrebno bosta isti dan maševala dva duhovnika. Tak način združevanja maš 
nam priporočajo naši škofje.
yy V četrtek, 5. septembra bo seja ŽPS. Člani ŽPS si že rezervirajte čas za to srečanje, ki bo ob 20.00 v sejni sobi. 
Narediti moramo pastoralni načrt vsega dogajanja v župniji do konca civilnega leta.
yy Ta teden je prvi petek, bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah.
yy Naslednjo nedeljo je v naši župniji praznovanje zakonskih jubilejev. Jubilanti ste že dobili pismo z vabilom. Če 
je še kakšen par, ki je bil poročen drugje in bi se rad udeležil zahvalne maše, naj mi to sporoči. Po maši bo dru-
ženje pred cerkvijo. Zato naprošamo gospodinje, da nas razveselite s pecivom. Za vino in sok bo poskrbljeno.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: V času, ko vladata tehnološki nemir in naglica, imajo družine po-
membno nalogo v tem, da vzgajajo k sposobnosti za čakanje. Ne gre za to, da bi otrokom prepovedovali igrati 
se z elektronskimi napravami, ampak za to, da bi našli obliko, kako bi jih naučili razlikovati različne načine 
mišljenja, da ne bi prenašali digitalne hitrosti na področje življenja. Če otroci ali mladostniki niso vzgojeni 
za to, da bi znali na nekatere stvari počakati, bodo postali brezobzirni ljudje, ki vse podrejajo neposrednemu 
zadovoljevanju svojih potreb. To ne pomeni, da bi od otrok zahtevali, da se obnašajo kakor odrasli, vendar je 
enako narobe, če podcenjujemo njihove zmožnosti, da rastejo v zorenju za odgovorno svobodo. (275)
yy V mesecu septembru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

1100 M. Polana

22. nedelja med letom, angelska nedelja
za + Ano (obl.), Aleša in Francija Grašiča
1. za + Petra (obl.) in Katarino Eljon
2. za + Rozalijo Kern (obl.)
v zahvalo ob zaključku pašne sezone

1. september

Ponedeljek
1900

Marjeta, mučenka; Janez Postivec, carigrajski patriarh
za + teto Rozo Košnik

2. september

Torek
1900 

Gregor Veliki, papež in c. uč.; Bazilisa, mučenka
za + Kristino Valjavec, dar nečaka Jožeta Ančimerja

3. september

Sreda
1900

Rozalija Sicilska, devica; Mojzes, prerok
za + Ivanko Košnik, dar sosedov

4. september

Četrtek
1900

Mati Terezija, redovna ustan.; Viktorin Asiški, mučenec
ni svete maše

5. september

Petek
1900 

Zaharija, prerok; Bertrand, redovnik
ni svete maše

6. september

Sobota
2000

Marko Križevčan, mučenec; Regina, mučenka
za + Jožeta Štefeta (obl.) in vse ++ Mlinarjeve

7. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

23. nedelja med letom
1. za + Franca (obl.) in mamo Nado Benedičič
2. za + Marijo (obl.) in Miha Grašiča
letošnji jubilanti v zahvalo za življenje in srečen zakon

8. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Valjavec Bogdan
Tenetiše –  Jelar Blanka

7. september


