
PUSTITE PROSTAŠTVO, DA BOSTE ŽIVELI, STOPAJTE PO POTI RAZUMNOSTI
Kdo se ne bi strinjal, da pri reševanju življenjskih težav nujno 

potrebujemo modrost? Prava modrost je sposobnost, da vse, kar si 
prejel, znaš prav uporabljati in biti zares srečen in zadovoljen z vsem, 
kar se ti dogaja. Modrost je popolno nasprotje neumnosti, topoglavosti 
in norosti. Sveto pismo nam zato priporoča, naj si pridobimo modrost. 
Pravzaprav je knjiga Pregovorov prvenstveno napisana za to, da nam 
daje modrost in nas vzgaja. Njene uvodne besede se glasijo: »Pregovori Salomona, sina 
Davidovega, kralja izraelskega: Za spoznavanje modrosti in vzgoje, za razumevanje 
razumnih izrekov, za sprejemanje vzgoje k dojemljivosti, pravičnosti, razsodnosti in 
poštenosti, da bi dajali preprostim previdnost, mladeniču znanje in preudarnost.«

»Modrost si je naredila hišo, izklesala si je sedem stebrov!« beremo v današnjem 
prvem berilu. Eden od razlagalcev tega odlomka pravi, da »sedem stebrov« nakazuje na 
veliko hišo z dvoriščem v sredini, stavbo, ki so jo na vsaki strani podpirali trije stebri 
in eden na sredini tretje strani, nasproti odprtine, ki je bila vhod«. Kakor koli že, prava 
modrost si je zgradila trdno hišo, ki lahko sprejme veliko gostov. Vse je pripravljeno 
za praznovanje in modrost pošlje svoje dekle, da povabijo ljudi na gostijo. Vabljeni so 
preprosti, neizkušeni, brezumni, skratka ljudje, ki jim manjka srce oziroma razumevanja, 
pa tudi tisti, ki jim manjka izkušenj. Ponujena jim je obljuba o polnem življenju: »Pustite 
prostaštvo, da boste živeli, stopajte po poti razumnosti!« Disciplina je namreč zelo 
potrebna, kar še prav posebej velja za mlade, ki še nimajo dovolj izkušenj in za vse, ki so 
v svojem duhovnem življenju naredili šele prve korake in se bojijo prihodnosti.

Kakšno je pravo preprosto in zadovoljno življenje? Knjiga pregovorov ima veliko 
kratkih stavkov, ki so kot kopje, ki ga vržeš proti tarči:

Kar veliko moraš vedeti, preden ugotoviš kako malo v resnici potrebuješ. 
Za preprostost ne potrebuješ velike premetenosti ali znanja, nasprotno, preračunljivost 

in učenost zameglita pogled na preprosto. Preprostega se ne da izumiti, ko ga najdeš, se 
mu lahko zgolj prepustiš. Zato je tudi ljubezen preprosta. Ne išče razlag. Kar prevzame 
in očara.

Modrost je že sama po sebi dar Božje ljubezni ljudem in povabilo, da jo sprejmejo. 
Zato modrost prinaša življenje. Blagor človeku, ki se je oklene.

Branko Balažic SDB
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Nedelja 20. nedelja med letom 15. avgust
	y Danes je slovesni praznik MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren. Obnovili bomo izročitev 
Božji Materi Mariji. 
	y Prihodnja nedelja, 22. avgusta, 21. med letom; zaobljubljena maša Trstenika v Lomu ob 9.00.
	y Dela pri cerkvi so se začela. Hvala vsem zavzetim delavcem. Vabljeni, da se pridružite; ter pripravite 
malico. 
	y ORATORIJ: animatorji se pridno pripravljajo. Sprejemajo prijave.
	y V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
	y Poletje nas spominja na počitnice, dopuste, sprostitev in še toliko drugih stvari, ki spremljajo poletne 
dneve. Kristjanovo poletje pa svoj višek doživlja v prazniku Marijinega vnebovzetja, ki verne kristjane 
povabi na romanja v številne božjepotne cerkve. S temi romanji pokažemo svoje zaupanje v Marijino 
priprošnjo, izražamo svojo hvaležnost za uslišanja, ki smo jih bili deležni, in dejavno pokažemo, da 
ohranjamo krščanske korenine naših prednikov in si prizadevamo, da bi ostajale žive in globoke tudi za 
tiste, ki pridejo za nami. Praznik bo slovesen tudi v našem narodnem in škofijskem Marijinem svetišču 
na Brezjah. Mariji se hočemo zahvaliti za vso podporo in pomoč, ki smo ju bili deležni v preteklem letu, 
letu zahtevnih preizkušenj, v katerem pa sta se pokazali naša solidarnost zrelost in pripravljenost poma-
gati drug drugemu. Zavedamo se, da prizadevanje za zajezitev in zmago nad virusom še vedno poteka, 
zato bomo prosili tudi za skupen nastop vseh, ki odločajo. Mariji bomo zato priporočili našo Cerkev, 
naše družine, naše izseljence in zdomce. Priporočili ji bomo vse, ki so v naši državi odgovorni za skupno 
dobro in za pozitivno naravnanost naših medsebojnih odnosov. Priporočili ji bomo našo državo, ki letos 
obhaja svojo 30-letnico. 

Nedelja
730 Tenetiše
830

20. nedelja med letom; MARIJINO VNEBOVZETJE
za zdravje
1. za + Petra, obl. in Katarino Eljon ter Janeza Ješeta
2. za + mamo Ivano in Roka Studena

15. avgust

Ponedeljek
1900

Rok, spokornik; Štefan, kralj
za + Ivanko Košnik

16.  avgust

Torek
1900

Hijacint, redovnik – Združitev prekmurskih Slovencev, d. p.
za + Stanka Kerna, obl.

17.  avgust

Sreda
1900

Helena, cesarica
za + Janeza Dobrina

18.  avgust

Četrtek Janez Eudes, duhovnik 19.  avgust
Petek Bernard, opat, cerkveni učitelj 20.  avgust
Sobota
2000

Pij X., papež
za + Marijo Štern

21.  avgust

Nedelja
730 Tenetiše

830

21. nedelja med letom
1. za + Damjana, obl. in Francija Jalna, obl.
2. za + Nado Lukanec
3. za + Mici Pušavec
za + in žive župljane

22. avgust

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Ivica Zaplotnik
Tenetiše: Irena Bajželj
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni 
za zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

21.  avgust


