
PLAČILO, KI STE GA UTAJILI DELAVCEM, KRIČI
Živimo v času splošnega nezadovoljstva. Skoraj ni človeka, ki se ne 

bi pritoževal in tožil nad starimi časi. Priča smo neki splošni zmedi, 
ko ne veš, kdo je s teboj in kdo proti tebi, zato prisiljenim nasmehom 
politikov in gospodarstvenikov nihče več ne verjame. Vedno nove 
goljufije in zlorabe položajev govorijo o moralnem neredu, ki mu ni 
videti konca. Kot da je človeštvo izgubilo kompas in zato nimamo 
pred seboj jasnega cilja, kam bi radi prispeli in kako bomo svoj cilj 
dosegli. Osebno menim, da to, kar doživljamo ni nič posebnega, 
kajti stari časi niso bili nič boljši. Razlika je le v tem, da sedaj v nekaj sekundah zvemo, kaj 
se je zgodilo na drugem koncu sveta in ni mogoče več nobene zadeve prikriti. Preveč smo 
obveščeni in zato v toliko večjem strahu, da je nek neizogiben konec pred vrati. Daleč od tega. 

Kakšno sporočilo skriva drugo berilo te nedelje? Apostol Jakob je doživljal, da se je 
nepravičnost tako razpasla, da ji ni videti konca. Zato je zapisal ostre besede: »Glejte, plačilo, 
ki ste ga utajili delavcem, ki so poželi vaša polja, kriči - in klici žanjcev so prišli do ušes 
Gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na svetu, naslajali ste se in zredili svoja srca za dan 
klanja. Pravičnega ste obsodili in ubili - ni se vam upiral.« Kot da bi videl naše čase splošne 
korupcije in izkoriščanja tistih, ki so v materialni in duhovni stiski, brez pravic, potisnjeni 
na rob družbe. Ni nobene socialne pravičnosti in mnogi menijo, da nas je celo Bog zapustil. 
Kje so vzroki za takšno negativno razpoloženje oziroma, kaj delamo narobe, da smo vsi 
nezadovoljni?

Apostola Jakoba je bodlo v oči dejstvo, da bogastvo človeka tako pokvari, da izgubi čut 
za sočloveka. Pravičnosti ni, ko se človek osredotoči na samega sebe in išče le svoje koristi. 
Ko izgubimo čut za sočloveka, je propad družbe neizogiben, kajti nakopičeno bogastvo je 
naenkrat brez prave vrednosti. »Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji. 
Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso kakor 
ogenj.« Recesija, v katero je zašlo zahodno gospodarstvo, je  odgovor na to Jakobovo vizijo. 
Ko Bog nima več pravega mesta v družbi, tudi človek ni več človek, ampak podivjana žival, 
ki uniči vse pred seboj in na koncu iz objestnosti uniči še samo sebe. Mislimo, da smo Boga 
ubili, a on je nesmrten. On bo ostal glas slabe vesti, ki ne bo pomirjena, dokler se ne bomo 
otresli zlih dejanj in se približali tistim, ki so zavrženi in vpijejo k Bogu.
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Nedelja 26. nedelja med letom – Slomškova nedelja 27. september
 y 26. nedelja med letom, Slomškova nedelja. Godujeta Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov in 

Hiltruda, devica.
 y V imenu vseh letošnjih jubilantov se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali pripraviti lepo slovesnost. 

Še prav posebej hvala našemu mešanemu pevskemu zboru za lepo petje. Vsi jubilanti so bili veseli, 
da smo se jih spomnili in se skupaj z njimi zahvalili Bogu in devici Mariji za številne milosti, ki jih 
prejemamo.

 y V četrtek se začne mesec oktober, ki je posvečen rožnemu vencu. V župniji redno molimo to molitev 
vsak dan pred sveto mašo. Prav je, da ta mesec vsak dan v skupno družinsko molitev vključimo eno 
desetko rožnega venca in se tako spomnimo pomembnih dogodkov iz Jezusovega in Marijinega življenja. 
Posamezni dogodki so izziv za vse nas, da se bomo potrudili biti pošteni državljani in dobri kristjani.

 y Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah. V četrtek in petek je pred mašo 
polurna molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim. Ta dva dneva v mesecu imate pred mašo vedno 
priložnost za spoved. Vabljeni. 

 y Majhne spremembe glede verouka: 3. razred bo imel verouk ob četrtkih ob 14.00, 8. in 9. razred ob 
četrtkih ob 15.00, 6. in 7. razred pa ob petkih ob 15.00.

 y Kandidatov za romanje po Baragovih stopinjah je sedaj 40. Če se še kdo namerava odločiti za to 
romanje, naj mi sporoči do konca tedna. Domači župljani in vaši prijatelji imate prednost in šele 
potem bomo dali prosta mesta še za druge.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Pod besedo delo razumemo izpolnjevanje lastnih dolžnosti. Kdor 
se ne navadi delati, bo skoraj gotovo ostal lenuh do svoje starosti.

 y V oktobru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
800 Tenetiše
1000

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

27. september

Ponedeljek
1900

Venčeslav, mučenec; Ljubica, devica
za + Miha Šterna

28. september

Torek
1900

Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli
za + Miha in Ano Celar, dar nečakinje Marjane

29. september

Sreda
1900

Hieronim, cerkveni učitelj; b. sl. Andrej Majcen, misijonar
za zdravje

30. september

Četrtek
1900

Terezija Deteta Jezusa, c. uč.; Alojzij Monti, red. ustan.
za + Franca Rogelj

1. oktober

Petek
1900

Angeli varuhi; Anton Chevrier, duhovnik
za + Franca, Angelo in brate Bečan

2. oktober

Sobota
2000

Frančišek Borgia, redovnik; Kandida, mučenka
za + Zdravka Sirca, dar sosedov

3. oktober

Nedelja
800 Tenetiše
1000

27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja
za + Francija Grašiča, Jano in Braneta Sitarja
za + Franca in Frančiško Ušlakar

4. oktober

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Sekavčnik Alenka
Tenetiše – Jekovec Erika

3. oktober


