
PAZITE IN VARUJTE SE VSAKE POHLEPNOSTI
Nekdo je rekel Jezusu: »Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino 

z menoj.« Jezus mu je rekel: »Človek, kdo me je postavil nad vaju za 
sodnika ali delivca dediščine? Pazite in varujte se vsake pohlepnosti, 
kajti človekovo življenje ni v premoženju, četudi ga ima kdo obilo.«

Kako bi se odzval sodobnik na Jezusovo trditev? »Kaj pa sanjaš! 
Samo enkrat živimo, zato je bogastvo, prestiž, razkošna vozila, jahte, 
draga potovanja, edino kar nekaj velja!« Tako živi sodobnik, ki ima v sebi nenasitno 
željo po pridobivanju dobrin in biti najvišje na socialni lestvici. Ali smemo trditi, da je 
človek že po svoji naravi pohlepen? Če predpostavljamo, da se Adamov greh podeduje, 
potem to drži in je krst za kristjana res neke vrste drugo rojstvo.

Kaj je pohlep? To je nenasitna lakota po vsem, kar lahko zapolni človekovo notranjo 
praznino. To so materialne dobrine, status, moč, znanje, položaj. In kakšen je človek, ki 
se temu prepušča: živčen, neprilagodljiv, antisocialen in nemoralen, ko si kopiči denar 
z različnimi spletkami in goljufijami. Tipični pohlepneži so danes različni podjetniki, 
investitorji, posojilodajalci, pogosto tudi direktorji. Gre za ljudi, ki se nečesa krčevito 
oklepajo, namesto da bi to spustili iz rok in sledili naravnemu ritmu življenja.

Jezus je to vedel, zato je svojim poslušalcem povedal zgodbo o bogatem človeku, 
ki mu je polje dobro obrodilo, zato je v sebi razmišljal: »Kaj naj storim, ker nima kam 
spraviti svojih pridelkov? Tole bom storil: podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje 
bom spravil vse svoje žito in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši: Duša, veliko dobrin 
imaš, shranjenih za mnogo let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.« Bog pa mu je rekel: 
»Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar si spravil, čigavo bo?« Res je: 
kdo bo imel koristi od tega, kar kopičimo vse življenje in ljubosumno shranjujemo le 
zase. Mar tak človek živi zares v pravem miru s samim seboj? Pohlep je namreč eden od 
sedmih glavnih grehov in eno od najbolj sprevrženih čustev. V principu pohlep izhaja iz 
nagonov in se stalno veča zaradi naših neizmernih želja. Ko si želimo vedno več, s tem 
ne moremo prenehati in smo pripravljeni narediti vse, da bi te naše želje izpolnili. Zato: 
več bogastva, več slave, več tega in onega, in to največkrat na tuji račun. In tako pohlep 
postaja merilo za uspešnost. Kam to vodi, si ni težko predstavljati. Odgovor nam daje 
Jezus: »Tako je s človekom, ki si nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 18. nedelja med letom 4. avgust
yy Danes je 18. nedelja med letom. Godujeta: Janez Maria Vianney, arški župnik in Cecilija ter Amata, 
redovnici.
yy Danes je na podružnici Tenetiše smenj, ko se spominjamo zavetnika cerkve svetega Dominika, ki je ustanovil 
redovno družbo dominikancev. Slovesno sveto mašo bo vodil letošnji zlatomašnik Tone Krnc, ki na naši 
podružnici večkrat mašuje. To bo ponovitev njegove zlate maše. Ofer je namenjen za potrebe podružnice. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem Tenetišanom za njihovo lepo skrb za cerkev iz kamna in opeke ter še bolj za 
živo Cerkev, za skupnost, ki se zbira v tem svetišču. Lepo se zahvaljujem tudi gospodinjam, ki ste poskrbele za 
sladko druženje po maši pred vežico.
yy Nekateri so na dopustu, drugi se na dolgo pričakovane dneve oddiha odpravljate. Naj vas v teh dneh navdihuje 
tudi kakšna spodbudna zgodba, ki pomaga k razmisleku in načrtovanju novih življenjskih podvigov. V 
koloradskem gozdu so turisti občudovali ostanke mogočnega drevesa. Drevo naj bi bilo staro petsto let. Ko se je 
Krištof Kolumb izkrcal na ameriških tleh, je rasla že drobna rastlina. To drevo je preneslo številne viharje in potrese, 
preživelo je na tisoče strel in snežnih plazov. Potrebno je bilo dvajset krepkih mož, da so lahko z razprostrtimi 
rokami objeli ogromno deblo. Nekega dne je majhen, skoraj neviden insekt odložil nekaj mikroskopsko majhnih 
jajčk v vogalu drevesnega lubja. Iz jajčk se je izleglo nekaj drobnih ličink z ogromnim apetitom. V nekaj mesecih 
je gozdni velikan, ki je premagal stoletja in nešteto viharjev, obležal poražen. Bodi pozoren na majhne, drobne 
stvari, ki so semena, iz katerih zrastejo mogočna drevesa.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Včasih etična vzgoja vzbudi prezir, ki je posledica izkušenj 
zapuščenosti, razočaranja, pomanjkanja naklonjenosti ali slabe podobe staršev. Na etične vrednote projicirajo 
popačene podobe očeta ali matere ali šibkosti odraslih. Zato je treba odraščajočim pomagati, da izpeljejo 
analogijo: vrednote so posebno uresničene v kakem zelo vzornem človeku, so pa tudi nepopolno udejanjene 
in v različnih stopnjah. Ker so odpori mladostnikov zelo povezani s slabimi izkušnjami, je hkrati nujno, da jim 
pomagamo stopiti na pot ozdravljanja ranjenega notranjega sveta, da bi lahko napravili korak k razumevanju 
in k spravi z ljudmi in z družbo. (272)
yy V mesecu avgustu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

18. nedelja med letom
za + Damjana Jalna (obl.)
1. za + moža in očeta Janeza Dolinarja (obl.)
2. za + Janeza Ješeta (obl.)

4. avgust

Ponedeljek
1900

Marija Snežna (Nives); Osvald (Ožbolt), kralj in mučenec
za + Ivanko Žakelj

5.  avgust

Torek
1900

Jezusova spremenitev na gori; Oktavijan, škof
za + Kristino Valjavec, dar sosedov

6.  avgust

Sreda
1900

Sikst II., papež in mučenec; Kajetan, redovni ustanovitelj
za + Janeza Košnika, dar sosedov

7.  avgust

Četrtek
1900

Dominik, ustanovitelj dominikancev; Marija od Križa, red. ustan.
za + Francko Valjavec, dar brata Janeza

8.  avgust

Petek
1900 

Edith Stein, mučenka, soz. Evrope; Kandida, red. ustan.
za + Ivanko Košnik, dar Zupanovih

9.  avgust

Sobota
2000

Lovrenc, diakon in mučenec; Arhangel, redovnik
za župljane

10.  avgust

Nedelja
730 Tenetiše

830

19. nedelja med letom
1. za + mamo Marijo (obl.), očeta Janeza, dva brata Lukanec in sestro  
Marijo Jamšek
2. za + Marijo Markovič
v zahvalo in za zdravje Neže

 11.  avgust

čiščenje in krašenje Trstenik – Teran Marinka
Tenetiše –  Grašič Marinka

10.  avgust


