
MARTA, SKRBI IN VZNEMIRJA TE VELIKO STVARI, A LE ENO JE POTREBNO
Kdor ima za seboj šestdeset in več let, lahko reče, da se je naše življenje 

zelo spremenilo. Ko sem kot študent delal pri založbi, smo običajno eno 
knjigo tehnično pripravljali tri tedne, danes pa jo je treba pripraviti v 
treh dneh. Sanjali smo o prenosnem telefonu, ki je bil v tistih časih prava 
redkost in velik, da si potreboval torbo, kamor si ga spravil, danes pa 
jih zamenjujemo kot po tekočem traku in tako majhni so, da jih večkrat 
kam založimo, ali celo izgubimo. Postali smo zelo moderni, naše želje se izpolnjujejo s 
pritiskom na tipko in večino stvari imamo na dosegu roke. Ali smo zato tudi bolj srečni? 
Mislim, da ne, ravno obratno, vedno bolj smo nesrečni. Kaj se z nami dogaja? Odgovor na 
ponuja Jezus, ki je Marti dejal: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je 
potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.« Kaj je delala Marija? Sedela je pri 
Jezusovih nogah, ga gledala in poslušala. Kaj je imel Jezus v mislih, da je blagroval Marijo?

Jezus je dobro poznal človeka, v mislih je imel vsakega od nas in zato tudi nam 
priporoča, da si jasno postavimo načela, kako bomo živeli. Vsako stvar je treba narediti ob 
svojem času in ne preveč pozornosti posvečati le eni dejavnosti. Kako imamo razporejen 
čas? Dan imamo razdeljen približno takole: je čas za jutranjo pripravo na vrtec, šolo, službo 
in zajtrk, potem sledi čas, ki ga preživimo z rednim vsakdanjim poklicnim delom, nato 
čas, ki ga posvetimo nakupom, vračanje domov, pozno kosilo, čas za delo v hiši in okrog 
nje, čas za razvedrilo, čas za pripravo stvari za naslednji dan in čas za spanje. Ali še kaj 
manjka? Ja, manjka še »Marijin čas«, ali čas za svoje duhovno počutje, za pregled življenja, 
za spraševanje o tem, ali smo s tem, kar delamo in živimo, zadovolji. To je čas za molitev 
in za Boga. To je Jezus pogrešal pri Marti: ni imela čas zanj, preveč jo je skrbelo, kako se bo 
izkazala kot dobra gostiteljica, a pozabila je, da si je treba vzeti čas za gosta, mu prisluhniti 
in ga počastiti na tak način, da mu zastavljamo vprašanja in ga sprašujemo za nasvete, 
kako bomo dosegli glavni cilj, srečno večnost. Vsak opravek zahteva svoj čas, vendar se ne 
smemo osredotočati le na svoje telo in trenutne želje. Nismo samo telo, ampak tudi duh in 
duša. Treba je poskrbeti za vsestranski razvoj in najbolje je, če si znamo čas razdeliti na tri 
tretjine: ena tretjina za to, kar bomo jedli, pili in kako se bomo oblačili; druga tretjina za to, s 
kom se bomo družili, kakšno literaturo bomo jemali v roke in kaj bo naša najvišja vrednota; 
tretjo tretjino pa je treba nameniti naši duši, ki hrepeni po Bogu in išče prijateljstvo z njim.

Župnik Branko Balažic, SDB

1 6 .  N E D E L J A  M E D  L E T O M
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 1 9
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja 16. nedelja med letom – Krištofova nedelja 21. julij
yy Danes je 16. nedelja med letom – Krištofova nedelja. Godujeta: Lovrenc iz Brindizija, duhovnik in cerkveni 
učitelj ter Danijel (Danilo), prerok.

yy To nedeljo se spominjamo sv. Krištofa, zavetnika čolnarjev, splavarjev, romarjev, v današnjem času pa pred-
vsem voznikov in pilotov, ter tudi zavetnika zoper naglo smrt. Krištof oziroma Christophorus, pomeni Kristo-
nosec – »tisti, ki nosi Kristusa«. Ob tem nam misli uhajajo k našim misijonarjem, ki širom po svetu, neumorno 
prinašajo Kristusa ljudem, ki ga še ne poznajo. Bodimo zato tudi mi, podobno kot sv. Krištof in naši misijonar-
ji, prinašalci Kristusa – Odrešenika v naše okolje, da bodo ljudje videli, da resnično smo to, za kar se imamo 
– za kristjane, kar pomeni – za odrešene. Na današnji dan se Bogu zahvaljujemo za srečno prevožene kilometre 
v preteklem letu. Akcija MIVA je povezana z zbiranjem sredstev za vozila našim misijonarjem. Misijonsko 
središče se vam zahvaljuje za vsak vaš dar.

yy Nekateri so na dopustu, drugi se odpravljate na zaslužene počitnice. Odmik iz običajnega okolja je zelo dobro-
došel, da se sprostimo, premislimo o poti, ki smo jo prehodili in naredimo načrte za prihodnost. Naj nas tudi 
na dopustu spremlja kakšna dobra duhovna misel ali zgodba.

yy SONČNI ZAHOD. Pred mnogimi leti je neki misijonar prečkal visoke skalnate grebene. Za vodiča je imel mlaj-
šega Indijanca. Vsak večer, preden je sonce zahajalo, se je vodič umaknil za nekaj korakov vstran od svojega va-
rovanca, usmeril svoj pogled v ugašajoče sonce, se začel pozibavati v čudovitem ritmu in peti prelepo nostalgično 
melodijo. Mladi Indijanec, ki je plesal in pel obrnjen proti soncu, ki je ugašalo, je bil za misijonarja velik izziv. Ved-
no bolj ga je občudoval in ga nekega dne vprašal :»Kakšen smisel ima ta tvoj večerni obred, ki je tako skrivnosten?« 
»Ah, to ni nič posebnega,« odgovori Indijanec. »Skupaj z mojo ženo sva zložila to pesem. Ko sva ločena, se vsakdo 
od naju, kjer koli že je, obrne proti soncu, preden to začne zahajati, in začne plesati in peti. Tako vsak večer, čeprav 
sva oddaljena drug od drugega, skupaj pleševa in pojeva.«

yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Disciplina je temeljnega pomena, vendar z njo ne smemo pohabiti 
otrokovih želja, ampak je treba z njo prebuditi željo po stalnem izpopolnjevanju. Kako je mogoče povezati 
disciplino z notranjim nemirom? Kako doseči, da bo disciplina otroka spodbujala, da ubere pravo pot, in da je 
ne bo doživljal kot zid, kot zanikanje, ali razsežnost vzgoje, ki ga dela zavrtega? Treba je najti ravnovesje med 
skrajnostma, ki sta obe enako škodljivi: ena je, če bi hoteli zgradi svet po otrokovi meri in njegovih željah in 
mu s tem dali občutek, da ima za vse pravico; druga pa je, ko bi otroka pripeljali do tega, da bi živel brez zavesti 
o svojem dostojanstvu, svoji enkratnosti in svojih pravicah, da bi ga mučile dolžnosti in bi postal odvisen od 
izvrševanja želja drugih. (270)

yy V mesecu avgustu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

16. nedelja med letom – Krištofova nedelja
za + Mici Pušavec, dar sosedov
v zahvalo

21. julij

Ponedeljek
1900

Marija Magdalena, spokornica, Menelej, opat
za + Janeza Košnika, dar sosedov

22. julij

Torek
1900

Brigita Švedska, red., sozavetnica Evrope; Janez Kasijan, menih
za ++ starša Alojza in Emilijo Balažic

23.  julij

Sreda
1900

Krištof, mučenec; Evrazija, redovnica
za + Marico in Blaža Urbanca

24.  julij

Četrtek
1900

Jakob Starejši, apostol; Teja, mučenka
za + Kristino Valjavec, dar Staneta in Ivanke

25.  julij

Petek
1900 

Joahim in Ana, starša Device Marije
za + Ano in Vinka Perčiča

26.  julij

Sobota
2000

Gorazd in Kliment, misijonarja; Natalija, mučenka
za + Zdravka Sirca (obl.)

27.  julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

17. nedelja med letom
za + Milko (obl.) in Vinka Štefeta ter Simona Likarja
za + teto Majdo Ahačič

28.  julij

čiščenje in krašenje Trstenik – Smolko Marta
Tenetiše –  Pušavec Majda

27.  julij


