
VZEMITE LJULJKO IN JO POVEŽITE V SNOPE, DA JO SEŽGEMO
Naša vsakodnevna izkušnja je, da se dobro in slabo borita med seboj za 

prevlado. Kako radi bi imeli vse stvari urejene, da bi bil red na materialnem 
področju, v politiki, kulturi, veri, naših medsebojnih odnosih, skratka 
hočemo biti zadovoljni in optimistični vsak trenutek svojega življenja. In 
nič takega se ne zgodi. Stalno nas kaj moti, nas spravlja v slabo voljo in v 
situacije, ki so za marsikoga brezizhodne. Znanstveniki vseh vrst nas sicer 
prepričujejo, da smo na takšni stopnji razvoja, da smemo govoriti o človekovi vsemogočnosti. 
Naša vsakodnevna izkušnja pa je drugačna, podobna človeku iz Jezusove prilike: človek je 
posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, 
zasejal ljuljko med pšenico in odšel. In sedaj pšenica in plevel rasteta vedno skupaj. Kaj 
narediti? Jezus je rekel služabnikom: »Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve 
pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico 
pa spravite v mojo žitnico.«

Stvarnost sprejemam takšno, kakršna je, kar pa ne pomeni, da se moram prepustili toku 
časa. Ne smem dovoliti, da bi se ljuljka preveč razrasla. Vse, kar je slabo v meni, ne sme 
zagospodovati nad menoj. V meni so sicer grešna nagnjenja, ker sem samo človek in ne 
Bog. Zgodilo pa se je tudi novo rojstvo, kajti s krstom sem postal del odrešenega ljudstva, 
ustvarjenega po Božji podobi, zato Stvarnik od mene pričakuje, da se potrudim za sveto in 
brezmadežno življenje.

»Grešni človek sem, kdo me bo rešil mojih napak in slabosti?« marsikdo tarna nad 
svojim življenjem. Dejstva so dejstva in moram biti realist. To je prvi korak, ki ga moram 
narediti. Živim skupaj z ljudmi, ki so ravno tako grešni kot jaz. Lahko vzamem v roko pištolo 
in začnem streljati po vseh, za katere menim, da so krivi za nered v katerem živimo. Vendar 
je velika nevarnost, da bom hkrati pobil tudi množico nedolžnih. Počakati je treba do žetve. 

Torej, stojmo križem rok in glejmo, kaj se dogaja! Ne. Daleč od tega. Zavihajmo rokave 
in se trudimo, da bomo dober klas, ki mu ljuljka ne dela sence in mu ne odžira življenjskega 
soka. S svojim zgledom odgovornega, pametnega gospodarja sem lahko zgled za tiste, ki 
pravijo: »Nikoli ni bilo tako slabo, da ne bi preživeli. Ne vznemirjamo se!« Res se ni treba 
vznemirjati glede tega, kaj si drugi mislijo o nas. Mi vztrajajmo na svoji poti z Bogom in se 
veselimo obilne žetve.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 16. nedelja med letom 19. julij
yy Danes je 16. nedelja med letom. Godujeta Arsenij Veliki, puščavnik in Makrina Mlajša, devica.
yy Naslednjo nedeljo je Krištofova nedelja, ko blagoslavljamo vozila in prosimo blagoslova za varno vožnjo. Čas, 
v katerem smo, je zagotovo čas, ko se mora povečati bratska solidarnost, zato pomagamo našim bratom in 
sestram, med katerimi delujejo naši misijonarji in misijonarke. Pri njihovem delu so jim avtomobili, kupljeni z 
vašimi darovi preko akcije MIVA, v veliko pomoč. Sodelavci MIVE se iz srca zahvaljujejo za vsak vaš dar. Naj 
Bog obilno povrne Vašo dobroto. Vozila bomo blagoslavljali v soboto in v nedeljo. Svoj dar boste dali v pušico 
med redno nabirko pri maši.

yy Počitniška zgodba: Uglednega rabina so povabili na predavanje. Izobraženi in dobro pripravljeni poslušalci so po-
zorno sledili njegovi zgodbi o mani, ki je padala z neba. »Gospod je naredil, da je na zemljo padal njegov kruh, ki 
je imel okus po medeni pogači in ga je bilo dovolj za tisti dan. Razen ob petkih, ga druge dneve ni bilo mogoče oh-
raniti do naslednjega dne. Ko je pritisnila sončna pripeka, se je začel topiti …« Eden od poslušalcev ga je prekinil: 
»Kakšno zapravljanje časa! Zakaj samo za en dan? Ali ne bi bilo bolje, da bi Bog poslal zadostno količino hrane 
vsaj za eno leto? To bi bilo bolj praktično in manj naporno …« Rabin je na vprašanje odgovoril s kratko zgodbo. 
»Mogočen kralj je imel sina. Bil je edinec, ki bi moral zasesti prestol in za to je moralo poskrbeti državno vodstvo. 
Obstajal pa je zakon, ki je ukazoval, da sme kralj videti svojega sina samo enkrat letno. Kralj je imel svojega sina 
zelo rad in mali princ je zelo ljubil svojega očeta. Kako sta si oba želela, da bi se smela srečati večkrat med letom. 
Toda zakon je bil neizprosen. Tako sta počasi postala tujca drug drugemu.« In rabin je nadaljeval: »Zato je Bog 
pošiljal svoj dar vsak dan …«

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Sinodalni očetje so z bolečino ugotovili, da veliko mladih živi v 
vojnih razmerah in trpi nasilje v brezštevilnih oblikah: ugrabitve, izsiljevanja, organizirani kriminal, trgovina z 
ljudmi, suženjstvo in spolno izkoriščanje, vojni zločini itd. Ne bodimo Cerkev, ki ne joka ob teh dramah svojih 
mladih otrok. Nikoli se ne navadimo na to, kajti kdor ne zna jokati, ni mati. Mi pa želimo jokati, da bi bila tudi 
družba bolj mati, da bi se namesto ubijanja naučila rojevati, da bi bila obljuba življenja. (72, 75)

yy Starši letošnjih prvoobhajancev lahko v župnijski pisarni dvignete slike od prvega obhajila.
yy V mesecu juliju in avgustu je še precej mest za mašne namene.

Nedelja
730 Tenetiše

830

16. nedelja med letom
1. v zahvalo in za zdravje
2. za + Ivano Kern, dar Pepce Dolhar
za + Tončko Zaplotnik, dar sosedov

19. julij

Ponedeljek
1900

Apolinarij, škof in mučenec; Marjeta Antiohijska, mučenka
za + Jožeta Sušnika

20. julij

Torek
1900

Lovrenc iz Brindisija, c. uč.; Danijel (Danilo), prerok
za + Janeza Dobrina, dar Murija z družino

21. julij

Sreda
1900

Marija Magdalena, svetopisemska žena; Valter, menih
za + Kristino Valjavec, dar sosedov

22. julij

Četrtek Brigita Švedska, red., sozavetnica Evrope; Valerijan, škof 23.  julij
Petek Krištof, mučenec; Evfrazija, redovnica 24.  julij
Sobota
2000

Jakob Starejši, apostol; Teja, mučenka
1. za + Ano in Vinka Perčiča
2. za + Zalko Zupan, dar sosedov

25.  julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

17. nedelja med letom – Krištofova nedelja
za + Franca Pušarja, dar sosedov
1. za + Petra (obl.) in Katarino Eljon ter Janeza Ješeta
2. za + Janeza Košnika, dar sosedov

26.  julij

čiščenje in krašenje Trstenik: Rogelj Francka
Tenetiše: Lukanec Milan
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

25.  julij


