
ODLOŽITE STAREGA ČLOVEKA, KI GA UNIČUJEJO BLODNA POŽELENJA
Podjetniki pravijo, da danes brez reklam ne moreš preživeti. Če 

svojih artiklov ne znaš oglaševati, če ne znaš ustvarjati novih potreb, je 
bolje, da podjetje zapreš. Danes je embalaža pomembnejša od vsebine. 
Zakaj? Zaradi lačnih oči, ki so tako poželjive, da jih ni mogoče brzdati. 
Videz mora biti lep in privlačen, da pritegne pozornost. Kvaliteta ni 
toliko važna, ker se bomo nove pridobitve že v nekaj dneh naveličali 
in jo zavrgli. Osvojil nas bo nov reklamiran izdelek, ki naj bi bil boljši 
in ga bomo hoteli imeti. Tako se znajdemo v labirintu brez izhoda. 
Zato se ne smemo čuditi, da so množice zmedene in ne vedo, kaj je za njih res dobro in kaj 
jim je v pogubo.

Pavlova izkušnja ni bila nič drugačna. Ko je hodil po tedanjih velemestih in ustanavljal 
krščanske skupnosti, je videl, da bo novi nauk težko dobil dovolj privržencev, ker ljudem nič 
ne manjka, ravno nasprotno, siti so vsega in za večino novost ne bo noben izziv. Majhnim 
skupinam kristjanov je zato predlagal, da se dosledno držijo Kristusa in se ne ozirajo okrog, 
ker jih bo sicer svet premamil. Efežanom je pisal takole: »Treba je odložiti starega človeka, 
kakor je živel doslej in ki ga uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega 
mišljenja in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.«

Kakšen je prvi korak za preživetje v konglomeratu kultur, prepričanj in navad? Da pridemo 
do jasnih misli. Sprememba se mora zgoditi v glavi, drugače moramo začeti razmišljati, 
novi nauk mora postati pravi izziv za nove življenjske usmeritve. Vse drugo je samo lepotni 
dodatek. Lahko si oblečeš najboljšo obleko, se priklanjaš vsem velikim osebnostim, v srcu pa 
še vedno ostaneš bedak, ki si ni sposoben urediti svojega življenja. Novi nauk mora biti po 
svoji vsebini drugačen, da lahko osvoji srce z novim smislom, ki je tako močan izziv, da se 
odločiš, da boš delal in živel drugače.

Kristjanom tretjega tisočletja danes Pavel ne daje drugačnega nasveta: »Prenovite se v 
duhu svojega mišljenja in oblecite novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in 
svetosti resnice.« Kot kristjani bomo preživeli, ker se oklepamo prave resnice, ki nas osvobaja 
in nam odpira drugačno prihodnost. Ne bo nas rešil višji standard, ampak nova miselnost, da 
je telo le nujna zunanja lupina, ki varuje vsebino, ki je duhovne narave. Ko se to zgodi, smo 
zares novi ljudje.
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Nedelja 18. nedelja med letom 2. avgust
 y 18. nedelja med letom. Godujeta Evzebij iz Vercellija, škof in Peter Julijan Eymard, duhovnik. 
 y Iskrena hvala vsem, ki ste prejšnjo nedeljo ob blagoslovu svojih avtomobilov darovali za nakup vozil 

za naše misijonarje. Naj vas Božji blagoslov vedno spremlja na vaših poteh, da bo vaša vožnja varna 
in boste srečno prišli na cilj svojega potovanja.

 y Naslednjo nedeljo bo s'menj na naši podružnici Tenetiše. Vse farane v večjem številu vabim, da pride-
te na slovesnost v Tenetiše in se poveselite z njimi ob njihovem prazniku. Pridne tenetiške gospodinje 
vabim, da nas po maši razveselijo s sladkimi dobrotami. Ofer je namenjen za redne stroške podružni-
ce. Že sedaj iskrena hvala za vsak vaš dar.

 y Moji dnevi v Kanadi se počasi iztekajo, pa čeprav moram reči, da so ti zadnji dnevi bolj naporni. Več 
je pastoralnega dela, ker je vsako nedeljo v kakšnem od parkov s'menj, ta teden sem imel dva pogreba 
in tudi tukaj je sedaj vročinski val, ko so temperature čez 30 stopinj. Veselim se že lepe Slovenije, ker 
je domovina samo ena. Vsem vam želim, da dobro izkoristite svoj letni dopust, da boste telesno in 
duhovno bolj kos različnim naporom.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Vsak naj bo pripravljen prenašati mraz in vročino, žejo, lakoto, 
napor in prezir, kadar s tem povečamo Božjo slavo in koristimo zveličanju lastne duše.

 y V avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
800 Tenetiše
930

18. nedelja med letom
za + Ljudmilo in Vinka Štefe, obl.
1. Mariji v zahvalo za 80 let življenja
2. za + moža in očeta Janeza Dolinarja (obl.)

2. avgust

Ponedeljek
1900

Konrad, redovnik; Lidija, svetopisemska žena
za ++ starše Ivanko in Mirota Žakelj

3. avgust

Torek
1900

Janez M. Vianney, arški župnik; Rajner, škof
za + Angelo Markun

4. avgust

Sreda
1900

Marija Snežna (Nives); Osvald (Ožbolt), kralj in mučenec
za + Antona Perčiča, dar Karunovih

5. avgust

Četrtek
1900

Jezusova spremenitev na gori; Just in Pastor, mučenca
za + Zofko Lombar, sosedje z Babnega vrta

6. avgust

Petek
1900

Sikst II., papež; Kajetan, redovni ustanovitelj
za + Antona Maroša, dar Pokornovih

7. avgust

Sobota
1800 Tenetiše
2000

Dominik, ustan. dominikancev; Ciriak, diakon in mučenec
za + Fedorja Kobala
za + Zdravka Sirca, dar sosedov

8. avgust

Nedelja
800 Tenetiše
930

19. nedelja med letom
za + mamo Marijo (obl.) in vse ++ Lukančeve
za + Manco Dobrin, dar sosedov

9. avgust

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Cuderman Metka
Tenetiše – Ajdovec Majda

8. avgust


