
SLEKLI STE STAREGA ČLOVEKA Z NJEGOVIMI DELI VRED
Kdor si vzame čas zase, se spremlja od dneva do dneva in se trudi, da 

bi se čim bolj poznal, mora priznati, da ta vaja ni nikoli zaključena. Vedno 
znova ugotavlja, da mu še vedno kaj manjka, da še ni popoln, da bo moral 
vložiti še veliko truda. Tega se najbolj zavedajo športniki, ki iz dneva v 
dan popravljajo svoje rezultate in niso nikoli zadovoljni. Človek je samo 
človek in nič več. Če bi bil bog, vsakodnevni trud, da bi bil boljši, ne bi bil 
potreben. In vendar mnogi mislijo, da so popolni, da si lahko vse privoščijo, 
da smejo ukazovati drugim kot tisti, ki so nekaj več in jih je zato treba poslušati. Takšnega vase 
zagledanega narcisa lahko opredelimo kot „starega človeka“, kot tistega, ki je ostal na ravni 
otroka in se je nehal razvijati. Žalostno je, da je takih starčkov iz dneva v dan več in prav ti 
nedonošenčki nam želijo vladati in krojiti človeško zgodovino.

Apostol Pavel se je na svojih misijonskih potovanjih srečeval s podobnimi razmerami, zato 
je Kološanom pisal: „Omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji: nečistovanje, pohotnost, strastnost, 
hudobno poželenje in pohlepnost, ki je isto kot malikovanje. Ne lažite drug drugemu, saj 
ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred in oblekli novega, ki se prenavlja po podobi 
svojega Stvarnika, da bi ga spoznal.“ Stvarstvo je lepo in zato zemeljske dobrine ne smemo 
omalovaževati. Ustvarjene so zaradi nas in naš Stvarnik želi, da z njim soustvarjamo in tako 
gradimo takšno kraljestvo, ki bo močno in trdno, da se bomo z veseljem ozirali na prehojeno 
pot in si govorili: „Dobro je, kar smo naredili. Bogu hvala!“

Žal pa ni vse tako dobro, kot morda zgleda na prvi pogled. Večina preveč vidi le zemeljske 
dobrine in ji ne uživa v pravi meri, ampak jih zlorablja. Zato iz dneva v dan bolj čutimo, da se 
nam narava maščuje in je vedno bolj nepredvidljiva. Maščujejo se nam sile, ki nimajo razuma 
in kaj se bo šele zgodilo, ko bo Bog rekel: «Dovolj vas imam, niste vredni moje ljubezni!» Zato 
apostol Pavel danes piše vsem nam ista svarila, kot jih je zapisal Kološanom: „Omrtvite v sebi 
to, kar teži k zemlji, ker ste slekli starega človeka!“ Ob tem svarilu pa je treba najti odgovor na 
novo vprašanje: „Kakšen je novi človek? Kdo nam je za zgled, da ga bomo lahko posnemali?“

Novi človek je prerojen v Svetem Duhu. To ni več stari Adam, ampak Kristus, ki je oznanjal 
ljubezen in svoj nauk potrjeval s čudeži in številnimi ozdravljenji. Še več, s svojo smrtjo na 
križu je pokazal, da ljubezen ne pozna meja. Kdor ljubi, gre do konca in se ne sprašuje o tem, 
ali bo kaj prejel v zameno. Zato je novi človek tisti, ki ljubi, odpušča in sodeluje z Bogom.
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Nedelja 18. nedelja med letom 31. julij
•	Danes je 18. nedelja med letom. Godujeta Ignacij Lojolski, duhovnik in ustanovitelj jezuitov ter Helena 

Švedska, vdova in mučenka.
•	Iskrena hvala vsem za dar, ki ste ga na Krištofovo nedeljo namenili za projekt MIVA Slovenija. Prav je, da smo 

Bogu hvaležni za varnost na naših cestah in da lahko s svojo velikodušnostjo pomagamo našim misijonarjem. 
Zbrani denar sem že nakazal na TRR Slovenskega misijonskega središča.

•	Kot smo že napovedali bo letos oratorij od 16. do 20. avgusta. Na policah za tisk si vzemite prijavnice. Prosim 
vas, da otroke prijavite vsaj en teden prej, da se bodo animatorji lažje organizirali.

•	Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah. Če je potrebno obiskati še kakšno osebo, ki jo 
ne obiščem za prvi petek, mi to sporočite. Vsem, ki so težje bolni, ali pa se odpravljajo na kakšno bolj tvegano 
operacijo, svetujte, da prejmejo zakrament bolniškega maziljenja. V četrtek in petek bo pred mašo molitev pred 
Najsvetejšim. Iskreno vabljeni.

•	V nedeljo bo imela naša podružnica Tenetiše s'menj. Letos pride Dominikov god na ponedeljek, zato bomo 
imeli praznovanje že en dan prej. Ofer bo namenjen za redne stroške naše podružnice. Za s'menj naprošam 
naše pridne gospodinje, da nas po slovesni maši razveselijo s pecivom. Za pijačo bo poskrbel župnik.

•	Vsem, ki greste ta teden na dopust, želim prijetne dneve vsestranskega oddiha, kajti ne samo naše telo, ampak 
tudi naša duša potrebuje oddiha in svežine.

•	Sveto leto usmiljenja: Božje usmiljenje ni nekaj abstraktnega, ampak je oprijemljiva resničnost, s katero Bog 
razodeva svojo ljubezen, ki je kakor očetova ali materina, ko sta iz globine srca ganjena ob svojem otroku. 
Prihaja iz notranjosti kot globoko naravno čutenje, ki ga sestavljajo nežnost in sočutje, prizanesljivost in 
odpuščanje. (papež Frančišek)

•	V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

18. nedelja med letom
za + Milko (obl.), Vinka Štefe in Simona Likarja
za + duhovnika Franca Levstka, ob 90. rojstnem dnevu

31. julij

Ponedeljek
1900

Alfonz M. Ligvorij, škof in c. uč.; Aleš, mučenec
1. za + mamo Rozalijo Kern (obl.)
2. za + Filipa in Marijo Gros

1. avgust

Torek
1900

Evzebij iz Vercellija, škof; Štefan I., papež in mučenec
za + Antona Perčiča, dar sosedov

2. avgust

Sreda
1900

Konrad, redovnik; Lidija, svetopisemska žena
za + Ivanko in Miroslava Žaklja

3. avgust

Četrtek
1900

Janez M. Vianney, arški župnik; Cecilija in Amata, red.
za + Stanka Kerna, dar brata in sestre 

4. avgust

Petek
1900 

Marija Snežna (Nives); Osvald (Ožbolt), kralj in mučenec
za zdravje

5. avgust

Sobota
2000

Jezusova spremenitev na gori; Just in Pastor, mučenca
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

6. avgust

Nedelja
730 Tenetiše

830

19. nedelja med letom
1. za + Damjana Jalna (obl.)
2. za + mamo Francko in ata Jožeta Škrjanc
za + Vogarjevga Joža, dar sosedov Babnega vrta

7. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik – Peternel Lucija
Tenetiše – Gjuran Martina

6. avgust


