
ČE BI IMELI VERO KAKOR GORČIČNO ZRNO, BI REKLI TEJ MURVI: 
»IZRUJ SE S KORENINAMI VRED!« IN BI VAM BILA POKORNA

Mladostniška postava, lepa frizura, obleka po zadnji modi, v avtomobilu, 
ki takoj pade v oči – to danes nekaj pomeni. Biti moraš tak, da te bodo 
občudovali, ti zavidali, govorili o tebi, te začeli posnemati. Ko opazujem 
otroke, ki jih starši tako opedinijo, da so podobni lutkam v izložbi, si 
ne morem ustvariti drugačnega mnenja o mladih in manj mladih. Njihova zunanjost je 
brezhibna, kakšna pa je vsebina, ki se skriva za zunanjim videzom? Ali ta sodobnik res 
verjame vase, ima močno hrbtenico in neustavljivo voljo, da bo uresničil svoje sanje? Mislim, 
da večina nikoli ne bo postala to, o čemer sanjajo. Za lepo zunanjostjo se skrivajo osebnosti 
brez vsebine, ki se bojijo priznati, da jih je strah, da so brez volje, da ne vedo, kaj bi v resnici 
radi postali. Podobno so se počutili apostoli. Ob neki priložnosti so rekli Jezusu: »Pomnoži 
nam vero!« On pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ‚Izruj 
se s koreninami vred in se presadi v morje!‘ in bi vam bila pokorna.«

Gorčično zrno je najmanjše od vseh semen, a se tako razraste, da ptice prebivajo na 
njegovih vejah. Tak je čudež nečesa, ki ni nič, a nas preseneti s svojo notranjo močjo. Ta 
»nič« je naša vera: majhna je, večkrat neopazna, a sposobna, da te v trenutku poraza dvigne, 
ti vlije novo upanje, te usmeri na poti, ki vodi v novo zmago. Kaj daje veri v življenje to moč? 
Prepričanje in izkušnja, da nisi sam, da te spremlja on, ki te je ustvaril. Ta moč je Jezus, ki 
zame šel na križ. Tudi on je dvomil in se spraševal se je o smislu svoje odločitve. Jasnega 
odgovora ni imel, a se ni prepuščal malodušnosti. Oprl se je na svojo vero, zaupal je in bil 
prepričan, da ga Oče ne bo pustil a cedilu. Ta majhna vera je bila dovolj, da je lahko tvegal in 
zmagal. 

Kaj manjka sodobniku, da se boji in ne upa tvegati? Vera v življenje in prepričanje da na 
svoji poti ni sam. Ne obdajajo nas le ljudje, ki se iz dneva v dan spreminjajo in zato jim mnogi 
ne zaupajo. Obdajajo nas svetniki, sorodniki, znanci in prijatelji, ki so že pri Bogu in jim ni 
vseeno, kaj se z nami dogaja. Oni so naši spremljevalci. Če nimaš vere v pravo življenje, če 
nisi prepričam, da po smrti obstaja še nekaj, kar je boljše, popolnejše, potem je tvoje življenje 
na trhlih temeljih, tvoja notranjost brez prave vsebine. Za lepo zunanjostjo ni nič! Žal mnogi 
to spoznajo prepozno in je njihov vsakdan podoben velikemu nesmislu. Jezusove besede je 
treba vzeti resno in tvegati: »Če bi imeli vero kot gorčično zrno, bi lahko prestavljali gore!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 27. nedelja med letom – Rožnovenska nedelja 6. oktober
yy Danes je 27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja. Godujejo: Bruno, redovnik in ustanovitelj kartuzija-
nov in Marija Frančiška, redovnica.
yy Danes se začne Teden za življenje (6. – 13. oktober).  Letos je naslov: Hvala za moč upanja. Gre za živo upanje, 
da je Bog središče našega življenja in nas on vodi na poti v večno življenje. 
yy Kot ste lahko prebrali v oznanilih, bo letos misijonska tombola naslednjo nedeljo, 13. oktobra po župnijski 
sveti maši. Priporočamo se za dobitke. Otroci vas bodo med tednom obiskali s srečkami. Cena srečke je 2 €. 
Podprimo to našo tradicionalno misijonsko akcijo in na tak način pomagajmo našim misijonarjem. Naslednjo 
nedeljo bodo pri maši sodelovali veroukarji in otroški pevski zbor. S katehistinjami smo se zmenili, da bi bila 
to nedelja maša ob 9.30, da bi tako privabili k maši in misijonski tomboli čim več otrok.
yy 1. november se zelo hitro približuje, zato vas že sedaj vabim k naročanju očenašev za umrle sorodnike. To 
boste najlažje uredili med tednom pred in po sveti maši. Lahko pa me pokličete po telefonu in se zmenimo za 
termin srečanja.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Drugi vatikanski cerkveni zbor je govoril o nujnosti, da morajo otroci 
in mladostniki dobivati pozitiven in moder spolni pouk, ki naj se odvija vzporedno z doraščanjem in naj bo v 
skladu z napredkom psihološke, pedagoške in didaktične znanosti. V času, ko so navzoče težnje, da bi spolnost 
zbanalizirali in osiromašili, je načrtovanje spolne vzgoje težka naloga. Razumeti jo je mogoče samo v okviru 
vzgoje za ljubezen, za medsebojno podarjanje sebe. Tako govorica spolnosti ne bo izpostavljena žalostnemu 
obubožanju, ampak bo obogatena. Spolni nagon je mogoče kultivirati s spoznavanjem sebe in razvijanjem 
sposobnosti samoobvladovanja, ki lahko pomaga odkriti dragocene sposobnosti za veselje in ljubeče srečeva-
nje. (280)
yy V mesecu oktobru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja
za + Mici Pušavec, darovali sosedje
za + Antona (obl.) in Manco Dobrin

6. oktober

Ponedeljek
1900

Rožnovenska Mati Božja; Justina, devica
za + Angelo Krničar (obl.)

7. oktober

Torek
1900 

Benedikta, mučenka; Tajda, spokornica
za + Frančiško Štefe (obl.) in vse ++ Mlinarjeve

8. oktober

Sreda
1900

Abraham, svetopisemski očak; Sara, svetopisemska žena
za + Janka Košnika (obl.)

9.  oktober

Četrtek Danilo (Danijel), škof; Pavlin Yorški, škof
ni svete maše

10.  oktober

Petek Janez XXIII., papež; Filip, diakon
ni svete maše

11.  oktober

Sobota
2000

Maksimilijan Celjski, mučenec; Marija Terezija Fasce, red.
za + Magdo Brtoncelj

12.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše

930

28. nedelja med letom
1. za ++ starše Preskar in brata Ivana
2. za + očeta Francija Grašiča
za + Ivano Javornik (obl.)

13.  oktober

čiščenje in krašenje Trstenik – Marica Perčič
Tenetiše – Perčič Brigita  

 12.  oktober


