
KOMUR SO VELIKO ZAUPALI, BODO OD NJEGA TOLIKO VEČ TERJALI
Sodobna družbo je zgrajena na principu »daj - dam«. Nič ni zastonj. 

Za vsako stvar moraš biti pripravljen plačati določeno vsoto. Ti meni, 
jaz tebi, pa se zgliha. Ali smo zadovoljni s takšnim birokratskim in zelo 
neosebnim poslovanjem? Tisti, ki so si veliko prigrabili, so zadovoljni, 
večina pa ne. Smo vendar ljudje, med nami se sklepajo različne 
osebne povezave in prijateljstva, zato pričakujemo vsaj osnovno mero 
spoštovanja in zaupanja. Je pač tako: čim bolj smo bogati in tehnološko razviti, toliko 
bolj smo neosebni, neprijazni in nespoštljivi. Moralo pa bi biti ravno obratno: ko roboti 
delajo namesto nas, imamo na razpolago več časa drug za drugega. Sicer pa se ne dogaja 
nič novega, kajti odkar je človeštvo, so si nekateri vedno jemali pravico, da so večvredni, 
s pravico, da lahko drugim zapovedujejo. Jezus je večkrat govoril o služabnikih in 
oskrbnikih, vendar le v odnosu do Boga, od katerega vse prejemamo. Med ljudmi pa naj 
ne bi bilo tako, ker smo vsi otroci istega nebeškega Očeta ter bratje in sestre med seboj.

Ko je Jezus razlagal, da moramo biti vedno pripravljeni na vrnitev hišnega gospodarja, 
ki bo prišel nenadoma, ko se ga ne bomo nadejali, je spregovoril o zvestobi in budnosti. 
Na zemlji živimo le določen čas, zaupano nam je bilo določeno poslanstvo in zato nismo 
gospodarji, ampak samo oskrbniki. Na koncu bomo polagali račun o svojem poslovanju. 
Ta račun pa ne bo nek pavšal, ampak bo za vsakega enkraten, v skladu s tem, kar je 
prejel. Zato je evangelist Luka zaključil današnji odlomek takole: »Od vsakega, ki mu je 
bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko 
več terjali.«

Vsakdo je bogato obdarjen in je zato nedopustno, da se pritožujemo in godrnjamo, 
da imajo eni vse, mi pa nič. Ko gledamo na zunanjost in materialno danost, opazimo 
razlike in nesorazmerno, večkrat tudi krivično porazdelitev dobrin. Vendar za to ni Bog 
nič kriv. Razlike dela človek, predvsem tisti, ki je prepričan, da si z denarjem lahko 
vse privoščiš. Ko pa gledamo na notranje bogastvo, ki smo ga prejeli, pa ni nihče manj 
vreden. Vsakdo je prejel veliko več kot je potrebno za preživetje, a žal se mnogi premalo 
potrudijo, da bi spoznali in izkoristili talente, ki so jih prejeli. Res pa je, da nekateri 
prejmejo več, ker jim je poverjeno večje poslanstvo. Zato so Jezusove besede opozorilo 
za vse: »Komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali.«
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Nedelja 19. nedelja med letom 11. avgust
yy Danes je 19. nedelja med letom. Godujeta: Klara (Jasna), redovna ustanoviteljica in Cvetana Priol, laikinja 
in Božja služabnica.
yy Letošnje poletne počitnice so v zaključni fazi, pred nami pa sta še dva pomembna dogodka, ki sta vedno na vrsti v 
poletnem času: praznovanje Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren in oratorij, ki se ga otroci vedno zelo veselijo.
yy Zaradi Marijinega praznika bodo v ponedeljek pevske vaje za mešani zbor. Začetek ob 20.15.
yy V torek goduje Radegunda. Ob 19.00 bo večerna sveta maša v podružnični cerkvi sv. Lovrenca. Ta dan ne bo 
svete maše na Trsteniku, zato vas vabim, da poromamo k Radegundi.
yy V četrtek praznujemo Marijino vnebovzetje, enega izmed največjih krščanskih praznikov, zato je tudi v Sloveniji 
dela prost dan. Na ta dan se kristjani spominjamo Marijinega odhoda v nebesa. Leta 1950 je papež proglasil versko 
resnico: »Ko je Brezmadežna Mati Božja, večna Devica Marija dopolnila svoje zemeljsko življenje, je bila s telesom 
in dušo vzeta v nebeško slavo.« Maši bosta po nedeljskem razporedu: v Tenetišah ob 7.30, na Trsteniku pa ob 8.30.
yy V petek goduje sveti Rok, priprošnjik v različnih boleznih pri ljudeh in pri živini. Kot zavetnika ga častijo 
zdravniki, lekarnarji, kmetje in jetniki. Ob 7.30 bo sveta maša v goriški podružnični cerkvi v Zalogu. Vabljeni.
yy V soboto, 17. avgusta, bo po večerni sveti maši orgelski koncert svetovno priznane ruske organistinje Irine Ro-
zanove in njenega zelo obetavnega učenca Aleksandra Volkova. Oba prihajata iz Sankt Peterburga. Na koncert, 
ki bo ob 20.30, povabite tudi svoje prijatelje. Zaželeni so prostovoljni prispevki za kritje stroškov.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Ko v vzgojnem procesu predlagamo vrednote, moramo delati majhne 
korake, iti naprej na razne načine, uglašeno z željami in konkretnimi zmožnostmi človeka, pri tem pa ne upo-
rabljati togih, nespremenljivih metod. Dragoceni prispevki psihologije in pedagogike kažejo nujnost procesa 
v stopnjah, da bi dosegli spremembe v ravnanju, vendar tudi svoboda potrebuje »kolesnice« in spodbude, 
kajti to, da ostane človek prepuščen sam sebi, ne zagotavlja nikakršnega zorenja. Konkretna, realna svoboda 
je omejena in pogojena. Ne obstaja čista sposobnost, da bi z absolutno spontanostjo izbirali dobro. Vedno ne 
razlikujemo dobro med »prostovoljnim« in »svobodnim« ravnanjem. Ko zasvojenec hlepi po mamilu to dela 
z vsem svojim poželenjem, njegova odločitev je prostovoljna, a ni svobodna. Nobenega smisla nima, da bi mu 
pustili prosto izbiro. On potrebuje pomoč drugih in prevzgojo. (273)
yy V mesecu avgustu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

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

Ponedeljek
1900

Ivana Šantalska, redovnica; Lelija, devica
za + Cilko Teran, dar sosedov

12.  avgust

Torek
1900 Lovrenc

Poncijan, papež in mučenec; Radegunda, kraljica in redovnica
po namenu romarjev

13.  avgust

Sreda
1900

Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec; Evzebij, duhovnik
za + Marijo Štern, darovale hčerke

14.  avgust

Četrtek
730 Tenetiše

830

Marijino vnebovzetje, veliki šmaren; Tarzicij, mučenec
1. za + Viktorja Pušavec
2. v zahvalo za zdravje
po namenu

15.  avgust

Petek
1900 

Rok, romar in spokornik; Štefan I., Ogrski kralj
za + mamo Ivano in Roka Studena

16.  avgust

Sobota
2000

Evzebij, papež in mučenec; Hijacint, duhovnik
za + Staneta Kerna (obl.)

17.  avgust

Nedelja
730 Tenetiše

830

20. nedelja med letom
1. za ++ Kališnikove in Škrjančeve
2. za srečo in zdravje
za zdravje in srečo v družini

18.  avgust

čiščenje in krašenje Trstenik – Mici Pokorn
Tenetiše –  Markovič Anica

17.  avgust


