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ZBAL SEM SE IN SEM ŠEL TER ZAKOPAL TVOJ TALENT V ZEMLJO

Korona virus se je razširil kot mogočna pošast, zato govorimo o pravem
obsedenem stanju. Mnogi se sprašujejo, kdo je kriv in se bojijo svoje
prihodnosti. Svoje življenje bomo morali zgraditi na novem zaupanju v
Boga, kajti epidemija nam je odprla oči, da si pred resnico ne smemo več
zatiskati oči: nismo gospodarji svojega življenja, ampak samo služabniki, ki
so nam bile za nekaj časa zaupane dobrine. Od nas je odvisno, kaj bomo z
njimi naredili.
Podobno situacijo je imel v mislih Jezus, ko je učencem povedal priliko o bogatem človeku,
ki se je odpravil na potovanje in je pred svojim odhodom služabnikom razdelil imetje: enemu
je dal pet talentov, drugemu dva, tretjemu pa enega, vsakemu po njegovi zmožnosti. Očitno je
dobro poznal svoje služabnike in je vedel, kaj bodo naredili z zaupanim premoženjem: prvi bo
pridobil pet novih talentov, drugi dva, zadnji pa bo talent zakopal in se prepustil lenarjenju.
Strah je zelo velik sovražnik, mnogi ga vidijo kot zmaja s številnimi glavami, ki je
nezaustavljiv v povzročanju zmede. In vendar gre za lažnega zmaja, za proizvod človekove
domišljije, za namišljeno nevarnost. Leni služabnik si je ustvaril napihnjeno podobo o svojem
gospodarju, ki ga je dobesedno paralizirala, da ni bil sposoben kupčevati s talentom, ki ga je
prejel. Morda je bilo v ozadju tudi nekaj zavisti, ker je prejel precej manj kot druga dva, a je to iz
zgodbe težko presoditi. Predvsem je bila v ozadju lenoba in iskanje razlogov za nesposobnost,
kar znajo mnogi zelo dobro izkoristiti.
Kaj lahko rečemo o talentih, ki so v središču Jezusove pripovedi? Očitno je, da se rodimo
z določenimi darovi in prednostmi, vendar pri razdelitvi talentov ni neke uravnilovke. Razlog
je zelo preprost: posameznik ni specialist za vsa področja, temveč le za nekatera. Če bi bili
sposobni imeti vse pod svojim nadzorom, bi se postavili na mesto boga. Vsakdo zato prejme
omejeno število talentov, v skladu s poslanstvom, ki mu ga je Bog zaupal. Nismo vsi enako
pridni, eni so sposobni narediti veliko več kot drugi, zato vsak posameznik prejme darove v
toliki meri, kolikor jih bo sposoben izkoristiti oziroma z njimi trgovati.
Kako je z mojimi talenti? Sem jih sploh odkril? Morda imam občutek, da sem dobil samo
en talent, se počutim manjvrednega, drugim zavidam njihove sposobnosti in uspeh, ki ga
dosegajo. Morda imam do določene mere prav, ko menim, da sem drugorazreden. Vendar:
Bog je vsakem človeku dal dovolj sposobnosti, da je lahko srečen, sicer ga ne bi ustvaril.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
33. nedelja med letom
15. november
• Danes je 33. nedelja med leto. Godujeta Albert Veliki, škof in c. učitelj ter Leopold, knez.
• Od 15. do 21. novembra je teden zaporov. Ta teden naj bi se kristjani bolj zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. Naslov letošnjega tedna je
»Združeni v zapori«. Zaprte osebe vedo vse o zapori, ki je precej bolj neusmiljena kot izkušnja »ostati doma«,
ki so jo številni izkusili med virusno pandemijo. Vendar so se zunaj zaporskih zidov ljudje vseh starosti morali
naučiti, kako se prebijati skozi negotovost, mnogi so občutili strah, zbeganost in pomanjkanje nadzora. V
preteklih mesecih smo izgubili svobodno bližino naših najbližjih, celo vse do točke smrti. Nekateri ljudje so v
tem času občutili neznosno breme bolečine in žalosti. Mnogi so bili osamljeni in izolirani, spet drugi so si želeli
več prostora, biti stran od ljudi. Vse to se občuti za zaporskimi zidovi 365 dni na leto. Zato ta teden molimo za
družbeno povezanost in obnovljene odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen Boga, ki hrepeni po bližini z
vsako posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po imenu.
• Šolski pouk na daljavo se nadaljuje in tako bo potekal tudi verouk. Otroke in njihove starše vabim, da kaj
pobrskajo na naši internetni strani (župnija trstenik), kjer je tudi rubrika verouk. Kot spodbuda je vsak dan
tudi kratka razlaga evangelija posameznega dneva na moji facebook strani.
• Vse župljane vabim, da se mi ta mesec pridružite tudi pri molitvi rožnega venca za vse žive in pokojne župljane,
sorodnike, prijatelje in znance, ki ste jih priporočili za molitev. Rožni venec molim vsak dan ob 17.45. Kdor
more, naj se mi pridruži pri tej molitvi.
• Obhajilo je zaradi novih strogih navodili mogoče prejeti samo posamično po individualni najavi, v cerkvi pa
sme biti pri molitvi le eden udeleženec naenkrat.
• Papež Frančišek je za 4. svetovni dan ubogih napisal poslanico s pomenljivim naslovom: »Ponudi svojo roko
siromaku«. Gre za vsebinsko zelo bogato poslanico, ki je za čas, ki ga živimo zelo pomembna. V 8. točki nas
papež nagovarja: »Ponudi svojo roko siromaku je vabilo k odgovornosti kot neposredna zaveza vsakogar, ki
se čuti deležnega iste usode. Gre za spodbudo, da si naložimo breme najbolj slabotnih, kakor pravi sv. Pavel:
'Služite drug drugemu po ljubezni. Nosite bremena drug drugemu.« Apostol uči, da je svoboda, ki nam je
bila podarjena s smrtjo in vstajenjem Jezusa Kristusa, za vsakogar od nas odgovornost, da se postavi v službo
ubogih, zlasti najbolj šibkih.«
• V župnišču so na razpolago slike od letošnjega praznovanja zakonskih jubilantov. Nekateri pari še niste dvignili
slik od lanskoletnega praznovanja.
• V župnišču imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2021. Ker po vsem svetu razsaja epidemija, so tokrat
na slikah slovenska kužna znamenja in kapele. Cena je 2,50 €.
33. nedelja med letom
Nedelja
15. november
za + Nado Lukanec, dar Gizdavčičev
730 Tenetiše
830
za + Mirka Lombarja
Marjeta Škotska, kraljica; Gertruda (Jedrt, Jerica), red
16. november
Ponedeljek
za + Tončko Zaplotnik, dar Fikovih iz Žabnice
1800
Torek
Elizabeta Ogrska, redovnica; Dionizij Veliki, škof
17. november
1800
za + mamo Frančiško (obl.), očeta Janeza in brate Stare
Sreda
Posv. bazilike sv. Petra in Pavla; Roman Cezarejski, muč
18. november
1800
za ++ starše Cuderman (obl.) in vse ++ Krhanove
Četrtek
Matilda, redovnica; Neža Asiška, devica
19. november
Petek
Edmund, kralj; Gelazij I., papež
20. november
Darovanje Device Marije; Maver Poreški, škof in mučenec
21. november
Sobota
za + Ano Štular, dar Prestorjevih
1900
Nedelja
Kristus Kralj vesoljstva
22. november
730 Tenetiše
1. za + Milko Bohinc (obl.)
2. za + Franca Jalna, dar družine Ihan
830
za + Cecilijo in Ludvika Terana ter Franca Pavca
čiščenje in krašenje Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

