
KJER STA NEVOŠČLJIVOST IN PREPIRLJIVOST, TAM JE NERED IN VSAKRŠNO ZLO
»Če bi 'foušija' gorela, bi gorela Slovenija cela!« slišimo že pregovorno. 

To ne velja le za naš narod, ampak za ves svet, ker je v vsakem od nas delček 
nevoščljivosti, kar lahko povežemo z zdravo tekmovalnostjo, ki pa lahko 
hitro prestopi svoje meje. Nevoščljivi ljudje so negotovi in imajo pomanjkanje 
samozavesti, čeprav to ne bodo nikoli priznali. Najverjetneje bi bilo na 
svetu bolj dolgočasno brez zavisti, saj iz tega občutka prihajajo sovraštvo, 
zamere in številne druge negativne človeške lastnosti. To lahko rečemo tudi o 
voditeljih: če ne bi bilo zavisti, tudi vojn ne bi bilo. Nevoščljivost je zares ena 
od najslabših človekovih lastnosti, ki pogojuje številne druge slabosti.

Kaj se dogaja s to človekovo napako? V ospredje navadno stopi takoj, ko gre našemu sosedu bolje 
od nas, kar potem hitro vodi v prepirljivost, škodoželjnost in sovraštvo. Vsakdo bi rad bil v svojem 
življenju uspešen, zato se mimogrede spustimo v različne oblike tekmovanja, hočemo biti na vseh 
področjih prvi in drugemu ne privoščimo uspeha in sreče. In kaj pridobimo z obrekovanjem in 
opravljanjem? Smo zato srečnejši? Ravno nasprotno, bolj zagrenjeni smo. Zavist nas tako premami, 
da izgubimo glavo in pozabimo, da za našo srečo in zadovoljstvo sosed nima nobenih zaslug. Sreča in 
zadovoljstvo prihajata od znotraj, iz umirjenega srca. Zato zavistni ljudje najbolj škodujejo sebi, svoji 
duhovni stabilnosti, ker se jim poruši notranji mir.

Apostol Jakob je bil dober opazovalec. Izkušnje so ga pripeljale do prepričanja, da mora biti človek 
zelo moder, da ohrani pravo ravnotežje, a to notranjo moč in modrost ne doseže le z močno voljo in 
budnostjo nad samim seboj. Priznati si moramo, da smo zelo krhki in velikokrat negotovi. Zato apostol 
Jakob svetuje: »Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, 
polna usmiljenja in dobrih sadov, brez pristranskosti in hinavščine.« Apostol nam našteje same lepe 
stvari, ki jih je treba opredeliti bolj konkretno. 

Najprej je treba biti realist. Ko si negotov v samem sebi, ne vidiš uspeha drugega kot nekaj lepega, 
ampak kot opomin, ker tebi ni uspelo. Realizem je v tem, da uspeh drugega avtomatsko ne pomeni, da 
si ti oseba, ki na vseh področjih izgublja. Vsak človek ima v neki stvari prednost, a zato še ni nadčlovek. 

Drugi korak je, da se je treba odpovedati tekmovalnosti. Dobro je, da se primerjamo z drugimi, 
vendar je treba obdržati zdravo mero. Tuj uspeh nas mora navdahniti, da se postavimo na noge in 
gremo naprej z novim navdušenjem. Pri tem pa ne pozabimo: ko izkoristimo vse svoje zmožnosti, 
računajmo z Bogom in njegovo milostjo.

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 25. nedelja med letom 20. september
 y 25. nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatov. Godujejo Andrej Kim Tae-gon in drugi korejski 

mučenci, ter Jožef Marija y Parres, redovni ustanovitelj.
 y Praznik jubilejev je vedno priložnost, da se vprašamo o svoji zvestobi in prvotni gorečnosti: Kako je z našo 

ljubeznijo? Iskreno se zahvaljujem murskosoboškemu škofu Petru Štumpfu, da je sprejel moje povabilo, da svoj 
srebrni jubilej duhovništva praznuje med starejšimi sobrati salezijanci. Kakšen od nas je bil v času njegovega 
študija njegov profesor ali vzgojitelj. Veselimo se naših dveh diamantnih slavljencev – nekdanjega župnika 
Franca Levstka in prof. Staneta Okorna – ter vseh vas, dragi jubilanti, ki s svojo zvestobo potrjujete, da je 
ljubezen lahko lepa in večna, kljub številnim krizam. Bog je tisti, ki blagoslavlja našo pot, zato se ne bojimo in 
vztrajamo. 

 y V petek smo imeli prvo jesensko srečanje ŽPS-ja. Naredili smo program za novo pastoralno leto in se pomenili 
tudi o gospodarskih zadevah, ki jih bo treba v doglednem času rešiti, da ne bi prihajalo do določene škode. 
Iskreno se zahvaljujem vsem članom za številne nove ideje in pripravljenost na velikodušno sodelovanje pri 
vodenju posameznih področij župnijske pastorale. Vsi skupaj sestavljamo župnijo, ki je živa in učinkovita, ker 
sodelujemo in skupaj gradimo občestvo, ki je močno, ker sprejemamo Boga za svojega vodnika in učitelja.

 y Prejšnji teden sem predstavil romanje po Baragovih stopinjah, ki ga bomo izvedli do 4. do 15. junija 2016. Vse 
kandidate, ki se želite udeležiti tega romanja prosim, da svojo odločitev sporočite do konca tega tedna. Vsaj 
približno moram vedeti število naših stalnih romarjev, da bomo lahko sprejeli tudi tiste, ki z nami še niso po-
tovali. Če bo kdo med letom želel spremeniti svojo odločitev, bo to lahko še vedno storil, ker bomo približno 
en mesec pred odhodom urejali zadeve s potnimi listi.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Vzgoja je stvar srca in samo Bog je gospodar src. Ničesar ne bi mogli doseči 
sami, če nas te umetnosti ne bi naučil Bog.

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

1000

25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov
1. za + Slavka Grašiča
2. za + Frančiško Bizjak
za + Andreja Koširja (obl.)

20. september

Ponedeljek
1900

Matej (Matevž), apostol; Marko iz Modene, redovnik
za + Matevža, Franjo in Majdo Štefe

21. september

Torek
1900

Mavricij, mučenec; Pavel in Avguštin, korejska mučenca
za + Marijo in Ernesta Petriča (obl.)

22. september

Sreda
1900

Pij iz Pietrelcine, red.; Bernarda Jablonska, red. ustan.
1. za + Franca Štefeta (obl.)
2. za + Frančiško Škrjanc (obl.), Jožico in Jožeta Zupana in Magdo Brtoncelj

23. september

Četrtek
1900

Anton Martin Slomšek, škof; Rupert Salzburški, škof
v čast angelom varuhom v zahvalo

24. september

Petek
1800 Tenetiše
1900

Sergij Radoneški, menih; Firmin, škof in mučenec
za + Viktorja Tršana (obl.) in vse ++ sorodnike
1. za + Stanka Kerna, 30. dan po pogrebu
2. za + Angelo Zaplotnik (obl.)

25. september

Sobota
2000

Kozma in Damijan, mučenca; Terezija Couderc, redovnica
za + Jožeta Urbanca (obl.) in Tončko Uranič

26. september

Nedelja
800 Tenetiše
1000

26. nedelja med letom, Slomškova nedelja
za vse ++ Strniškove
za + Jero in Antona Vidmarja in vse ++ Škrjančeve

27. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Krničar Majda
Tenetiše – Košir Brigita

26. september


