
SAD LUČI JE V VSAKRŠNI DOBROTI, PRAVIČNOSTI IN RESNICI
Vsi hočemo biti pomembni, spoštovani in cenjeni. Vsakdo se zato na svoj način trudi, 

da bi opozoril nase in se izkazal. Čim prej bi se radi dvignili iz anonimnosti, kot da so nam 
dnevi šteti in zato ne smemo zamuditi nobenega trenutka. Naglica marsikoga prisili, da si 
poišče različne bližnjice in čim primernejša sredstva za doseganje zastavljenih ciljev. V tem 
hlastanju po uspehih nas iz ozadja podpira hudič, ki nam prišepetava: „Pogum, cilj je najpomembnejši, zato ne 
izbiraj sredstev. Naj ti ne bo hudo, če za seboj puščaš trupla in splošno razdejanje. Korajžno naprej do slave!“ 
Ko potem delamo analizo različnih dogajanj, marsikdo pripomni: „Ta svet je ponorel! Kje bomo pristali?“

Res je. Dobesedno smo ponoreli in več ne vemo, kaj je dobro in kaj slabo, kaj nam bo koristilo in kaj nas 
bo pogubilo. Ko ni več pravih vrednot, ko tisti, ki nas vodijo nimajo več v ospredju služenja ljudstvu, ampak 
vidijo le sebe, se približujemo katastrofi svetovnih razsežnosti. In glavni vzrok je ta, da smo nehali biti ljudje. 
Pozabili smo, čemu smo na svetu. Hudič je bil vedno na delu in mislim, da z generacijami, ki ne vedo, kako 
velika čast je biti človek, nima pretežkega dela. 

Apostol Pavel se je s podobnimi okoliščinami srečal v Efezu. Zato je majhni skupnosti kristjanov pisal: 
„Nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, 
pravičnosti in resnici.“ Pavel je prepričan, da je sad luči dobrota, velikodušnost, usmiljenje, privoščljivost, 
radodarnost, sodelovanje, odpuščanje. Tam, kjer je luč, je vse svetlo, se vse vidi in zato morajo biti v ospredju 
vrednote, ki so koristne za vse in se jih zato skušajo vsi držati. Ena lučka daje malo svetlobe, če pa jih je več, je 
vse svetlo. Zato naj bi bili kristjani kot sonce, ki sveti in greje celotno vesolje.

Kot drugo krepost apostol Pavel izpostavi pravičnost. Ta je povezana z osnovnimi pravicami, ki jih 
prejmemo že s tem, da se rodimo. Kot človek imam določene pravice, ki so hkrati povezane z dolžnostmi. Ni 
dovolj, da samo čakamo, da nam bo kdo kaj dal, ampak moramo tudi sami dajati iz bogastva, ki ga imamo 
in smo ga v veliki meri prejeli brez lastnih zaslug. Kdor samo čaka, da bo kaj dobil, je lenuh, kdor pa misli, 
da mora samo dajati, je preveč vzvišen. Tudi Jezus ni samo dajal in služil, ampak je bil pozoren na drobne 
stvari ubogih in neizobraženih, ki so mu segle v srce. Nihče ni popoln, vse življenje se učimo velikodušnega 
razdajanja in ponižnega sprejemanja. Ta proces nam potem odkriva novo vrednoto, ki jo Pavel izpostavi, 
resnico. Pravi humanist ni le strog in hladen pravnik, ki se trudi za enakost vseh pred zakonom, ampak oseba 
z mehkim, občutljivim srcem, ki se zgane ob sleherni stiski bližnjega. Ob strogi pravičnosti je treba včasih 
zamižati in poslušati srce, ki je najstrožji sodnik. Ljubezen je še vedno nad pravičnostjo in daje svetlobi pravo 
moč in toploto. Zato nam apostol Pavel danes svetuje: „Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, 
pravičnosti in resnici.“

župnik Branko Balažic, SDB

4 .  P O S T N A  N E D E L J A
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 1 7
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja 4. postna nedelja 26. marec
yy Danes je 4. postna nedelja. Godujeta Evgenija, mučenka in Kastul,  mučenec.
yy 25. marca, ko je praznik Gospodovega oznanjenja in materinski dan, se je zaključil teden družine. V središču 
tedna so bili letos moški, ki so poklicani, da so varuhu družin in stebri molitve. Prav je, da molimo za svoje 
starše, da bi bile naše družine trdne. Ko bomo danes čestitali materam ob materinskem dnevu, ne pozabimo 
reči hvala tudi očetom, ki so ravno tako zaslužni, da so naše družine zdrave in trdne.
yy Danes smo uro prestavili na poletni čas, zato bodo sedaj maše med tednom ob 19.00, ob sobotah pa ob 20.00.
yy V Tenetišah in na Trsteniku je danes ofer za obnovitvena dela na strehi župnišča. Iskrena hvala za vaš dar pri 
ofru in za vaše prispevke, ki ste jih posebej prinesli v župnišče.
yy Z obnovo strehe na župnišču bomo začeli ta teden. Dela bo izvajalo Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo Puhar iz 
Šenčurja. Potrebovali bomo seveda tudi kakšno pomoč pri odvozu materiala, zato bomo kakšnega prosili, da 
bo dal na razpolago prikolico in odpadni material odpeljal. Sicer pa se bomo vse sproti dogovarjali glede na 
delo, ki se bo kakšen dan izvajalo.
yy Apostolska spodbuda Radost življenja: Apostol Pavel v svoji hvalnici ljubezni pravi, da je ljubezen potrpežlji-
va. Biti potrpežljiv ne pomeni, da dovolimo, da z nami stalno slabo ravnajo, ali da trpimo fizično nasilje, ali da 
dopustimo, da nas obravnavajo kot objekt. Do težav pride, ko zahtevamo, da bodo odnosi med ljudmi nebeški 
ali da so osebe popolne ali ko se postavimo v središče in pričakujemo, da se bo vse zgodilo po naši volji. Če 
ne gojimo potrpežljivosti, bomo vedno imeli izgovore za odzivaje iz jeze; in na koncu se bomo spremenili v 
ljudi, ki ne znajo sobivati, ki so nesocialni in nesposobni brzdati svojih nagonov; tako bo postala družina bojno 
polje. (92)
yy V mesecu aprilu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

4. postna nedelja
1. za + Ano Trogrlič, dar sosedov in prijateljev
2. za + Mirka Petrača
za + Cveta Kogovšek

26. marec

Ponedeljek
1900

Peregrin, redovnik; Frančišek Faa di Bruno, profesor
za + Katarino (obl.) in Petra Eljona

27. marec

Torek
1900

Marija Praška, devica; Vojan (Bojan), knez
za vse ++ Mlinarjeve in Ločanove

28. marec

Sreda
1900

Bertold, redovni ustanovitelj; Štefan IX., papež
za + Antona Perčiča, dar sosedov

29. marec

Četrtek
1900

Janez Klimak, opat; Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

30. marec

Petek
1900

+ Benjamin, diakon in muč; Kornelija, mučenka
za + Edota Bečana, dar sosedov

31. marec

Sobota
2000

Tomaž Tolentinski, mučenec; Ljuba in Irena, mučenki
v zahvalo

1. april

Nedelja
730 Tenetiše

830

5. postna, tiha nedelja
za + Alojza Kaštruna (obl.) in vse ++ Ledrarjeve
1. za + Tomaža Lombarja (obl.)
2. za + Francko Markun, 30. dan po pogrebu

2. april

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – Marjan Markovič

1. april


