
GOSPOD, PUSTI JO ŠE LETOS, DA JO OKOPLJEM IN POGNOJIM
Kaj vse je sodobnik pripravljen narediti, da bi bil pred drugimi čim lepši, 

idealen moški ali ženska, brez sleherne hibe, popoln, mali bog. Kako oblegani 
so lepotilni saloni in kako dobro se prodajajo različni preparati za nego kože 
in dobro splošno telesno počutje. Ostati mlad, prikupen, brez najmanjše 
gubice na obrazu. Lepota je namreč najvišje na lestvici vrednot, saj je celo 
zdravje postavljeno nekoliko nižje. Tisti, ki opazujejo to dogajanje iz neke 
oddaljenosti lahko rečejo brez kakšnega zadržka: »Kako lepa fasada. Kakšna pa je notranjost?«

To vprašanje je Jezus postavil svojim učencem, ko jim je povedal zgodbo o gospodarju, ki je 
iskal sad na smokvi, ki jo je sam zasadil, a sadu na njej ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: 
»Tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemu izčrpava 
zemljo?« Ta pa mu je odgovoril: »Pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo 
naposled obrodila sad!« Gospodarjevo razmišljanje je razumljivo: če ni profita, se je treba 
neuporabne stvari znebiti in na njeno mesto postaviti kaj drugega. Vinogradnik tudi razume 
svoj posel in ve, da je treba biti potrpežljiv in se ne prenagliti. Narediti je treba vse, kar je 
potrebno in pustiti času čas. Šele čez čas se bodo pokazali sadovi naših prizadevanj. Tako 
ravnamo v tržnem gospodarstvu in nič drugače ni na duhovnem področju. Za vse je potreben 
primeren čas, nismo vsi enako dojemljivi za določene popravke in zato sta potrpežljivost in 
vztrajnost dve vrednoti, ki ju je je treba stalno upoštevati.

»Gospod, pusti jo še letos, da jo okopljem in ji pognojim. Morda bo naposled obrodila sad; 
če pa ne, jo boš posekal!« je vinogradnik prosil svojega gospodarja. Še sreča, da je v našem 
življenju ta vinogradnik Jezus, ki je potrpežljiv in zna čakati. Z veseljem nam daje še eno 
priložnost, da pokažemo iz kakšnega testa smo. Seveda pa vprašanje še vedno ostane: Kako 
dolgo bo še čakal, da bo lahko obiral sadove z drevesa našega življenja? Ali bo ob svojem 
končnem prihodu našel vero na zemlji? Odgovor na ta vprašanja je bistvenega pomena, kajti od 
naše vere ali njene odsotnosti se vidi, če proizvajamo le listje, ali se opazi tudi kakšna smokva! 
Velja pa splošno načelo: kar ni na začetku procesa, ne moremo pričakovati na njegovem 
koncu. Če je zame Bog tujec, s katerim se srečam občasno, ne morem pričakovati, da se bova 
na koncu srečala kot dva prijatelja, ki se že dolgo poznata in si zaupata. Ljubezen je, ali pa je ni! 
Podobno je z vero: Jezus je moj Odrešenik, ali pa neznanec. Odločitev je samo moja, kajti Bog 
se nikomur ne vsiljuje, ker zelo ceni našo svobodo.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 3. postna nedelja 24. marec
yy Danes je 3. postna nedelja. Godujeta Katarina Švedska, redovnica in  Dionizij Palestinski, mučenec.
yy Dobili smo nova glavna vhodna vrata naše cerkve in zamenjani sta bili tudi kamniti stopnici. Treba se bo navaditi, da 
je sedaj vstop v cerkev za kakšen centimetrov nižji, da se ne boste spotikali. Počasi bomo uredili tudi vhodni portal, 
oba stebra v cerkvi, oba kropilnika, zamenjali stranska vhodna vrata s strani zvonika, zaščitili zunanjščino vrat pred 
pokopališčem, kjer bo treba odstraniti leseno dotrajano stopnico in jo zamenjati s kamnito. Prav tako je naročena 
kovana zunanja luč nad glavnimi vhodnimi vrati. Ko se začnejo preureditvena dela je vedno veliko malenkosti, ki jih 
je treba upoštevati. Lepo se vam zahvaljujem za današnji ofer in za darove, ki ste jih prinesli v župnišče.
yy Jutri je praznik Gospodovega oznanjenja, ko se  spominjamo obiska nadangela Gabrijela pri Devici Mariji v 
Nazaretu. Bogoslužje ta dan usmerja na Kristusa in Marijo. Na Kristusa, ki postane človek, Očetov poslanec 
in naš odrešenik. Na Marijo, ki s svojim “zgodi se” pristane, da bo Kristusova mati, s tem pa stopi v zgodovino 
odrešenja kot soodrešiteljica. Mi se bomo tega dogodka spomnili pri večerni sveti maši ob 17.30. Vabljeni.
yy V nedeljo, 31. marca bomo uro prestavili na spomladanski čas. Zato bodo odslej maše med tednom ob 19.00, 
ob sobotah pa ob 20.00.
yy Sporočilo za romarje v Beneluks: do konca meseca marca plačilo drugega obroka (200 € na osebo) in natančne 
osebne podatke (Priimek in ime, datum rojstva, stalno bivališče, državljanstvo), ki jih rabimo za vstop v 
Evropsko palačo v Bruslju.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Sinodalni očetje so poudarili tudi posledice ločitve ali razveze pri 
otrocih, ki so v vsakem primeru nedolžne žrtve. Oni so prva skrb – nad vsemi premisleki, ki jih lahko opravimo 
-, ki jih ne sme zamegliti noben drug interes ali namen. Papež se obrača na ločene starše: »Nikoli, nikoli, nikoli 
ne smete jemati otroka za talca! Zaradi številnih težav in različnih razlogov ste šli narazen. Življenje vam je 
naložilo to preizkušnjo, toda otroci ne smejo nositi bremena te ločitve, ne sme se zgoditi, da bi bili kot talci 
uporabljeni proti drugemu zakoncu. Ko odraščajo morajo slišati mater, kako lepo govori o njihovem očetu, 
čeprav nista skupaj, in da oče lepo govori o materi.« Neodgovorno je, če kdo z namenom, da bi si zagotovil 
otrokovo naklonjenost, da bi se maščeval ali branil sebe, kvari podobo očeta ali matere, kajti to škoduje 
otrokovemu notranjemu življenju in povzroča rane, ki jih je težko odpraviti. (245)
yy V mesecu aprilu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

3. postna nedelja
za župljane
1. za + Jožeta Zupana in vse ++ Kajžarjeve
2. za + Manco Perčič in vse ++ Cudermanove

24. marec

Ponedeljek
1730

Gospodovo oznanjenje; Emilijan Kovč, mučenec
1. za + Marijo Štefe (obl.)
2. za + Pepo (obl.) in Jožeta Porenta

25.  marec

Torek
1730

Evgenija, mučenka; Ludgar, škof
za + Ivana Lombarja (obl.)

26.  marec

Sreda
1730

Peregrin, redovnik; Gelazij, škof
za + Marjana Zupana

27.  marec

Četrtek
1730

Marija Praška, devica; Bojan, knez
za + Francko Valjavec, dar sosedov

28.  marec

Petek
1730

+ Bertold, redovni ustanovitelj; Gladys, kraljica
za + mamo Ivanko in teto Milko Markuta

29. marec

Sobota
1900

Janez Klimak, opat; Amadej Savojski, vojvoda
za + Marijo in Antona Zelnika (obl.)

30. marec

Nedelja
730 Tenetiše

830

4. postna nedelja
1. za + Lojzeta Kaštruna (obl.) in vse ++ Ledrarjeve
2. za + Anico Toporš (obl.) in njene starše
za + Katarino (obl.) in Petra Eljona ter Janeza Ješeta

31. marec

čiščenje in krašenje Trstenik – postni čas
Tenetiše – Trogrlič Anka

30. marec


