
KOLIKOKRAT NAJ ODPUSTIM SVOJEMU BRATU?
»Brat je nepoboljšljivi lenuh in me stalno izkorišča. Tolikokrat sem 

ga že reševal iz težav, pa mi niti hvala ne zna reči. Sedaj je tudi moje 
potrpljenje pri koncu. Prav malo me briga, kako bo živel!« Tako razmišlja 
marsikdo in se sprašuje, kje je prava mera. Mar s tem, da bratu ali sestri 
stalno nekaj daje, ne dela velike škode. Drugega ne bom rešil s tem, da 
bom delal namesto njega. Naučiti ga moram delati, kajti samo tako bom 
zanj zares koristen. Na misel mi prihaja naš socialni sistem, ki je popolnoma zgrešen in 
podpira lenuhe. Delo je zelo pomembno za človekovo dostojanstvo, zato bi vsakdo moral 
biti ponosen, da si s svojim delom zasluži kruh in vse potrebno za preživetje.

Apostol Peter je Jezusa vprašal: »Kolikokrat naj odpustim svojemu bratu!« V mislih 
ni imel bratovo izkoriščanje, temveč neprimerno vedenje. Drugemu lahko pogostokrat 
povzročim krivico in se obnašam, kot da se ni nič zgodilo. Res je, da je večkrat neprimerna 
vzgoja kriva, da se kdo obnaša neprizadeto, izzivalno, pobalinsko. Ker menim, da ni sam 
kriv, sem mu pripravljen odpustiti. In če se nič ne zgodi na boljše, kdaj naj neham s svojim 
prizanašanjem?

Jezus je Petru odgovoril: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat 
sedemkrat!« Jezus je sicer rad pretiraval in na glavo obračal stvari, toda z določenim 
protislovjem je hotel nakazati smer, kje bomo našli pravo rešitev. Petru je hotel reči, da 
noben človek ni zakrknjen pokvarjenec, v vsakem je še nekaj dobrega, sicer bi že obupal. 
Dobro, ki je pogostokrat zakrito, ker kakšna napaka preveč izstopa, je treba vedno znova 
odkrivati in dati tistemu, ki nas je užalil novo priložnost. Kako dolgo? Vedno, kajti nikoli ne 
vemo, kdaj se ga bo naše odpuščanje dotaknilo in bo spremenil svoje življenje.

Kakšen mi lahko hitro ugovarja: »Res je treba večkrat potrpeti, a v določenem trenutku 
se krivice tako nakopičijo, da ne zdržimo več!« Mnogi so bili prevečkrat izkoriščani, zato v 
določenem trenutku obupajo, se osamijo in nehajo verovati v pravičnega in ljubečega Boga. 
Gospodar iz Jezusove prilike je odpustil enemu od služabnikov, ki mu je bil dolžan več 
milijonov. Ko je pa ta služabnik srečal nekoga, ki mu je bil dolžan nekaj sto evrov, ga je dal 
zapreti, dokler ne bi vrnil posojila. S kom se lahko primerjam: z velikodušnim gospodarjem 
ali z egoističnim služabnikom. Evangelist Matej nas svari z Jezusovimi besedami: »Tako bo 
tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 24. nedelja med letom 13. september
yy Danes je 24. nedelja med letom. Godujeta Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj in Notburga, devica.
yy Jubilanti so se lepo odzvali na vabilo za današnje srečanje. Nekateri so se opravičili zaradi problemov z zdrav-
jem ali kakšnih drugih dejavnosti. Veseli smo, da lahko kot župnija z vami praznujemo in se zahvaljujemo za 
lep zgled vaše zvestobe. Dragi jubilanti, iskrene čestitke v imenu naše župnijske skupnosti in tudi v svojem 
imenu. Naj vas Bog živi še mnoga leta! Po maši bomo z veseljem z vami nazdravili.

yy Z rednim pastoralnim letom je treba na novo načrtovati vse dejavnosti, ki so povezane z življenjem župnije, 
zato bo v četrtek, 17. septembra sestanek članov ŽPS, da bomo uskladili program različnih dejavnosti v župniji 
do božiča. Srečanje bo ob 19.30.

yy 19. septembra bo Stična 2020. Letos bo srečanje Stična mladih organizirano na lokalni ravni. Za nas bo naj-
bližja lokacija Šmartin pri Kranju. Na srečanje so še prav posebej vabljeni animatorji in pripravniki na birmo. 
Prijavite se pri Ani Lombar.

yy V soboto, 18. septembra bo sveta maša eno uro prej in ob 19.30 koncert sakralne glasbe. Za orglami bo Medard 
Švigelj, ob njem pa bo tenorist, zborovodja, organist in pevski pedagog Jože Oblak. Povabite tudi prijatelje, ker 
bo koncert zares na nivoju.

yy Društvi prostovoljcev Vincencijeve zveze je humanitarna organizacija, ki skuša odgovarjati na potrebe in stiske 
sodobnega časa. Lansko leto so se predstavili naši župniji in tudi letos so nam poslali nekaj koledarjev. Na razpo-
lago jih imate na policah za tisk. Vzemite jih in po svojih zmožnostih podprite njihovo delo v prid najrevnejšim. 

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: V nekaterih mladih prepoznamo željo po Bogu, čeprav ta Bog 
nima vseh obrisov razodetega Boga. V drugih lahko zaslutimo sanje po bratstvu, kar ni malo. V mnogih je 
resnična želja po razvijanju sposobnosti, ki so v njih, da bi svetu ponudili kaj dobrega. V nekaterih vidimo 
posebno umetniško občutljivost ali iskanje harmonije z naravo. V drugih spet je morda velika potreba po 
komunikaciji. V mnogih mladih odkrivamo globoko željo po drugačnem življenju. Gre za prave izhodiščne 
točke, notranje sile, ki odprtih vrat čakajo na besedo spodbude, luči in poguma. (84)

yy V mesecu septembru je še precej prostih dni za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše

830

24. nedelja med letom
1. za + Ano, Aleša in Francija Grašiča
2. za + Marijo (obl.) in Miha Grašiča
1. za + Marjana Zupana (obl.)
2. za jubilante

13. september

Ponedeljek
1900

Povišanje sv. Križa; Kalist, papež in muč; Papas, muč
za vse ++ Karunove

14. september

Torek
1900

Žalostna Mati Božja; Valerijan, mučenec
za + Marijo in Franca Štefeta

15. september

Sreda
1900

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, muč; Ljudmila, muč
za + brata Venčeslava Balažica

16. september

Četrtek Robert Bellarmino, škof in c. uč.; Hildegarda, redovnica 17. september
Petek Jožef Kupertinski, redovnik; Riharda, cesarica 18. september
Sobota
1900

Januarij, škof in mučenec; Teodor Angleški, škof
1. za vse ++ Čufarjeve in Rino Svetel
2. za + brata Janka (obl.), brata Franca in starše Stare

19. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov
1. za + Terezijo Gregorc (obl.)
2. za + Štefana Požonca (obl.
1. za + Marijo Urbanc (obl.)
2. za + Najo Kolander

20. september

čiščenje in krašenje Trstenik: Mateja Kuralt
Tenetiše: Igor  Gregorc
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

19. september


