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Tako govori Gospod: »Jedli bodo in bo še ostalo!«

Elizej je bil v krogu preroških učencev zelo cenjen, ker so ljudje videli
številne čudeže, ki so se zgodili na prerokovo besedo in molitev. Ko je bila v
deželi lakota je neki mož prinesel v vreči kruh iz prvega žita in to postavil pred
Elizeja. Ta je rekel svojemu spremljevalcu: »Daj ljudem, da bodo jedli!« Kruh je
prinesel »neki mož«. Njegovega imena ne poznamo. Množica je bila nasičena
po zaslugi osebe, ki je nihče ni poznal. Ta neki mož, ki ga večkrat prezremo,
je zelo pomemben, ker simbolizira stvari, ki so nam tako zelo samoumevne, da ostanejo brez
pomena, brez imena in brez obraza. Bog pa hoče, da postanejo prav te samoumevne stvari v
naših očeh zavesten dar. Pomembno je, da se pričnemo dojemati kot resnični Božji možje in
žene, s konkretnim imenom in obdarovanostjo, kajti vsak od nas je prejel »dvajset ječmenovih
hlebov in svežega klasja« ter Božji klic, naj vse, kar ima, živi kot dar za druge: »Daj ljudem, da
bodo jedli!« Vsak ima ob tem tudi ugovore: »Kako naj to postavim pred sto mož?« Gospod je
vztrajen in se ne umakne: »Daj ljudem, da bodo jedli! Kajti tako govori Gospod: ‚Jedli bodo
in bo še ostalo.‘« Vse, kar naredimo v življenju kot odgovor na Božjo besedo, na tiho vabilo
in vzgib Duha, postane bogato, prekipeva v preobilju za vse in dobi pečat večnosti. Karkoli pa
delamo iz lastnih vzgibov, ki so običajno prepoznani po tem, da bi radi bili pomembni, poznani,
priznani, močni in imeli stvari pod seboj, ostane minljivo. Tam ni pridiha večnosti.
Zgodba se ponovi v evangeliju, ko Jezus preko učencev razkrinka omejenost naših načinov
reševanja problemov, ki so povezani s pomanjkanjem in jim razodene skrivnost rodovitnosti.
Pred njim je velika množicah in dejstvo je, da Jezus ob lačnih ljudeh ne more ostati brezbrižen.
To čuti tudi Filip, ki išče rešitev najprej v finančni gotovosti in materialni varnosti. Ko Filip
obupa, se vključi Andrej, ki išče rešitev med ljudmi, ki jih gleda pred seboj. Prositi za pomoč
je zelo pomembno, a kaj bo pet hlebov in dve ribi za takšno množico. Situacijo reši Jezus, ki
pravi, naj ljudi posedejo po tleh. Kot da bi hotel reči: »Gremo po vrsti!« Stvari je treba postaviti
v pravi vrstni red: najprej se je treba zavedati s čim smo obdarovani – pet hlebov in dve ribi –
in nato je treba to vrniti Jezusu. Zakaj? Ker se samo tako lahko zgodi skrivnostna preobrazba.
Vse, kar je vrnjeno, ni več samo človeško, ampak nosi v sebi večnostno dimenzijo in nasiti vse.
Za vse nas veljajo besede iz drugega berila: »Živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani!«
Naš odgovor mora biti več kot le človeško načrtovanje in poskus uspešne izpeljave osebnih
projektov. Z Bogom zmoremo veliko več.
Župnik Branko Balažic SDB

Nedelja
17. nedelja med letom – Krištofova nedelja
25. julij
yy Danes je 17. nedelja med letom – Krištofova nedelja. Godujeta Jakob Starejši, apostol in Olimpija, vdova
in redovna ustanoviteljica.
yy Na Krištofovo nedeljo vsako leto blagoslavljamo vaša vozila. Zbrani darovi so namenjeni za MIVO SLOVENIJA, ki skrbi za vozila naših misijonarjev. Hvala za vašo velikodušnost.
yy V nedeljo, 1. avgusta bo pri župnijski sveti maši slovo dosedanjega župnika in umestitev novega, Franca Brečka. Navzoč bo tudi arhidiakon dr. Jože Plut. Po maši bomo nazdravili.

Naj vas v teh počitniških dneh kratkočasi tudi kakšna poučna zgodba. Legenda pripoveduje, da se je, še preden je obstajalo človeštvo, zbralo več škratov, da bi ušpičili potegavščino. Eden od njih je dejal: »Vsak čas bodo ustvarili ljudi. Ni pravično, da bi bili
obdarjeni s toliko vrlinami in možnostmi. Morali bi narediti nekaj, da bi jim bilo teže. Napolnimo jih s pregrehami in pomanjkljivostmi; to jih bo uničilo.« Najstarejši škrat je dejal: »Predvideno je, da bodo tudi polni napak in dvoličnosti, ampak zaradi tega bodo
samo še bolj popolni. Mislim, da bi jim morali nekaj izmakniti, nekaj takega, zaradi česar bo zanje vsak dan izziv.« Mlad in zvit
škrat je iz kota navrgel. »Morali bi jim vzeti nekaj, kar jim veliko pomeni … ampak kaj?« Po dolgem tuhtanju je stari škrat vzkliknil:
»Že vem! Vzeli jim bomo ključ do sreče.« »Čudovito … fantastično … krasna ideja!« so vzklikali škratje in zaplesali okoli kotla. Stari
škrat je nadaljeval: »Težava bo, kam ga skriti, da ga ne bodo mogli več najti.« Prvi je spet povzel besedo: »Skrili ga bomo na vrh
najvišje gore na svetu.« Nakar je nekdo drug nemudoma pripomnil: »Ne, spomni se, da so močni in žilavi; zlahka se bo nekoč nekdo
povzpel gor in našel ključ, in če ga najde eden, bodo zlahka splezali tja vsi in izziva bo konec.« Tretji škrat je predlagal: »Potem pa
ga skrijmo na dno morja.« Še četrti si je vzel besedo in ugovarjal: »Ne, spomni se, kako so radovedni; nekoč si bodo zgradili stroj, s
katerim se bodo lahko spustili tja in potem ga bodo brez težav našli.« Pa je rekel tretji: »Skrijmo ga na kakšen od Zemlje oddaljen
planet.« Na kar so drugi menili: »Ne, spomni se njihove pameti; nekega dne bodo zgradili ladjo, na kateri bodo lahko odpotovali
na druge planete, in takrat ga bodo odkrili.« Stari škrat, ki je ves ta čas molčal in pozorno poslušal predloge drugih, je vstal in rekel:
»Mislim, da vem, kam naj ga damo, da ga zares ne bodo odkrili. »Skrili ga bomo nikamor drugam kakor vanje … čisto blizu srca
…« Smeh in ploskanje se kar nista hotela poleči. Vsi škratje so se hehetali: »Ha! … Ha … Ha …! Do konca zaposleni bodo s tem,
da ga bodo obupano iskali zunaj, in ne bodo imeli pojma, da ga imajo vseskozi pri sebi.« Mladi pa je skeptično ugovarjal: »Ljudje
si želijo biti srečni, prej ali slej bo kdo dovolj moder, da bo odkril, kje je ključ, in potem bo povedal vsem.« »Že mogoče,« je odvrnil
škratji starosta, »ampak ljudje so po naravi tudi nezaupljivi do preprostih stvari. Če se tak človek res rodi in razkrije, da skrivnost
tiči v notranjosti vsakega posameznika … mu nihče ne bo verjel.«

yy V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
17. nedelja med letom – Krištofova nedelja
Nedelja
1. za ++ starše in Francko Tomc
730 Tenetiše
2. za + Petra Hribarja, dar brata Toneta in žene Minke
830
za župljane
Joahim in Ana, starša device Marije; Emanuel Martin, muč.
Ponedeljek
za + Ano in Vinka Perčiča
1900
Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
Torek
za + Ano Košnik in očeta Jurija
1900
Viktor (Zmago) I., papež; Natalija (Božena), mučenka
Sreda
za + Zdravca Sirca (obl.)
1900
Četrtek
Marta, Lazarjeva sestra; Beatrika (Blaženka), mučenka
Petek
Peter Krizolog, škof in c. uč.; Marija od Jezusa, red. ustan.
maša po namenu iz Švice – v kapeli salezijanskega doma
Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov; Helena Švedska, vdova in muč.
Sobota
1. za + Mirjano Zupan, dar prijateljev od Maja
2000
2. za + Jožico Bizjak, dar Mete Košir
18. nedelja med letom
Nedelja
za srečen porod
730 Tenetiše
830
1. za + Janeza Dolinarja (obl.)
2. za + Janeza Ješeta (obl.)
čiščenje in krašenje Trstenik: Jana Gregorc
Tenetiše: Anica Perčič
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.
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