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NISTE ODREŠENI IZ DEL, DA SE NE BI KDO HVALIL

»Če si pripravljen plačati toliko in toliko, ti garantiram, da boš srečen
in zadovoljen!« Marsikdo nasede takšnim prodajalcem hitre sreče,
misleč, da govorijo resnico. Hitre sreče ni, še več, sreča ni odvisna le od
nas, ampak celega sklopa okoliščin in izbir, ki so povezane z osebnimi
odločitvami. Strokovnjaki na področju marketinga zelo dobro vedo, da
morajo stalno oglaševati nove proizvode in tako iz dneva v dan ustvarjati
nove potrebe, sicer bo mit o sreči zamrl. Z miti je namreč tako: vedno jih
je treba oživljati oziroma nove potrebe utemeljevati na starih verovanjih
in tradicijah, sicer bomo izgubili vse praznike in obredne dogodke. Takšni miti o sreči pa so
lahko dvorezen meč: v človeku podžigajo upanje v večno življenje, hkrati pa ga z navidezno
hitro srečo oddaljujejo od njegovega cilja. Novi marketinški trendi so namreč povezani s
sloganom: »Vsak je svoje sreče kovač!«, kar pa je čisto zavajanje in daleč od resnice.
Apostol Pavel se je v Efezu srečeval z veliko mešanico različnih kultur in verovanj, zato je
moral majhno krščansko skupnosti opozoriti na različne pasti, ki so za vero zelo škodljive.
Takole jim je pisal: »Z milostjo ste odrešeni po veri, vendar to ni iz vas, ampak je Božji dar.
Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.« Pred čim je hotel Pavel obvarovati Efežane?
Efežani so se zelo zanašali nase in na svoje sposobnosti. Lahko bi rekli, da je bilo v mestu
bojevito tekmovanje, kdo bo boljši, sposobnejši, pri vrhu vseh odločanj, ne le v politiki,
ampak na vseh področjih javnega življenja. Posamezne kulturne in verske tradicije so bile za
mnoge le odskočna deska za uspešnost in srečo. Danes bi rekli, da so drug drugega izzivali,
rekoč: »Ne hvali se, ampak pokaži, kaj znaš!« Tekmovalnost je sicer dobra, ker posameznika
prebuja iz zaspanosti, a je lahko zelo nevarna, ko je uspeh tvojega življenja odvisen le od
tvojih sposobnosti. To je Pavel dobro vedel, zato je efeške kristjane svaril, naj se ne zanašajo
na svoja dela, ker jim ta ne bodo zagotovila nebes. Kdor se zanaša le na svoje sposobnosti,
ne potrebuje nobenega boga, ker računa samo s samim seboj. Zmotno je tudi misliti, da je
Boga mogoče kupiti. Če bi bilo to res, potem bi bila nebesa precej prazna, kajti revežem brez
cvenka bi bila vrata zaprta. Preračunljivost in večno življenje nista na isti valovni dolžini.
Niso namreč najpomembnejša dela, ampak vera v Jezusa Kristusa. Odrešenik je moral priti
na svet, da smo ga spoznali in vzljubili. Nanj se moramo zanašati, vera vanj nas rešuje. Naša
dela so samo posledica življenja iz vere.
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
4. postna nedelja
15. marec
yy 4. postna nedelja. Godujeta Ludovika de Marillac, redovnica in Klemen Marija Dvoržak, redovnik.
yy V četrtek je praznik svetega Jožefa, Jezusovega rednika. Na podružnici in v župnijski cerkvi bo maša
ob 17.30. Vabljeni.
yy Od 19. do 25. marca je Teden družine. Naslov letošnjega tedna molitve je: Ljubezen je naše poslanstvo. Pri mašah bo vsak dan kratko razmišljanje o poslanstvu družine. Vabljeni.
yy Ta teden imamo romanje v Medžugorje, zato bo verouk razredov, ki jih poučuje župnik, iz četrtka in
petka prestavljen na ponedeljek in torek. Tako bodo imeli birmanci 9. razreda verouk v ponedeljek
ob 14.00, 8. razred pa ob 15.00, prvoobhajanci bodo imeli verouk v torek ob 14.00, 5. in 6. razred pa
ob 15.00.
yy Romanje v Medžugorje bo od četrtka do sobote. Odhod je zjutraj ob 5.00, z začetkom v župnijski
cerkvi, kjer bodo romarji prejeli romarski blagoslov. V Tenetišah bo romarje avtobus pobral, ko bo
prihajal na Trstenik, predvidoma ob 4.45. S seboj vzemite tudi bunde, kajti ta zgodnji spomladanski
čas je lahko precej muhast glede vremena. Kot smo romarji že navajeni za skupne malice prinesete
kakšno domačo dobroto in si potem skupaj razdelimo.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Znanost brez vesti je razvalina duše. Z nogami stopajte po zemlji,
s srcem bivajte v nebesih.
yy V mesecu aprilu je še precej prostih dni za mašne namene.
4. postna, papeška nedelja
15. marec
Nedelja
1. za + Antona in Dorotejo Grašič, brata Toneta in sestro Zinko
800 Tenetiše
2. za + Jožeta Drakslerja (obl.)
30
9
za + Manco Dobrin, 7. dan po pogrebu
Hilarij Oglejski, škof; bl. sl. Danijel Halas, mučenec
16. marec
Ponedeljek
za + mamo Emilijo in očeta Alojza Balažica
1730
Patrik (Patricij), škof; Jedrt (Jerica), opatinja
17. marec
Torek
30
za + Zofko Lombar, dar sosedov z Babnega vrta
17
Ciril Jeruzalemski, škof in c. uč.; Marta, redovnica
18. marec
Sreda
za + Angelo Markun in vse ++ Markunove
1730
Jožef, Jezusov rednik; Marcel Callo, mučenec
19. marec
Četrtek
za zdravje
1730Tenetiše
1730
za ++ starše Toporš, brata in svakinjo
+ Klavdija, mučenka; Marija Jožefa, redovna ustan.
20. marec
Petek
v dober namen
1730
Serapion, škof in mučenec; Nikolaj iz Flűe, puščavnik
21. marec
Sobota
30
za župljane
17 Tenetiše
1900
za + Antona in Marijo Zevnik
5. postna, tiha nedelja
22. marec
Nedelja
za ++ starše Jožeta in Terezijo Gregorc
800 Tenetiše
930
za + Tomaža Lombarja (obl.)
čiščenje in
Trstenik – Mija Javornik
21. marec
krašenje
Tenetiše – Košnjek Jerič Petra

