
VSAK UČENEC JE PODOBEN HIŠNEMU GOSPODARJU, KI PRINAŠA IZ 
SVOJEGA ZAKLADA NOVO IN STARO

Kako razumeti Jezusov nasvet, da je dober učenec podoben gospodarju, 
ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro? Zdi se mi, da je v ozadju več stvari, 
na katere moramo biti pozorni. Jezus je ta stavek povedal, ko je apostolom 
razlagal prilike o zakladu, skritemu na njivi, o trgovcu, ki je iskal lepe bisere, 
o mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Vse te prilike imajo 
svoj pomen zaradi zaklada, zaradi vrednosti tistega, kar smo odkrili in bi si radi prisvojili. 

Hišni gospodar naj bi imel zaklad, kajti vse, s čimer razpolaga, ima veliko vrednost, 
ker je sad številnih odrekanj in prizadevanj mnogih let. Dediščina ima vedno sorazmerno 
veliko vrednost, zato se dediči na sodišču pogostokrat prerekajo, kdo bo dobil večji delež. V 
Jezusovem stavku pa me je najbolj presenetilo to, da gospodar prinaša iz svojega zaklada novo 
in staro. Razumem, da vsakdo prinese stvari, s kateri se lahko pohvali pred gosti. Običajno 
ponosen gospodar tudi ni skop, zato z veseljem deli svoje dobrine z vsemi, ki ga cenijo.

Dober gospodar ima vizijo, kako se bo njegovo premoženje vedno bolj povečevalo. V 
mislih ima preteklost, sedanjost in prihodnost, kajti le na tak način se bodo njegovo sanje 
uresničile. Večina uživa ob tem, kar so ustvarili, a hkrati smo odprti za nove izzive, kar daje 
našemu življenju nov polet. Srečno in zadovoljno življenje je v večini primerov poenoteno, 
je proces rasti, zato ne govorimo toliko o stvareh, ki so za nami, o neizprosni sedanjosti in o 
prihodnosti, ki je v oblakih, ampak govorimo o življenju. Naše bivanje ne poteka v ravni črti, 
ampak ima številne vzpone in padce, zmage in poraze, dneve radosti in ure teme, ko nismo 
sposobni narediti naslednjega koraka. Staro in novo se nenehno prepleta med seboj, zato ne 
moremo biti ravnodušni. Z odprtimi očmi in ušesi spremljamo vse, kar se dogaja in ukrepamo 
v skladu z danimi možnostmi.

Ko opazujem ljudi okrog sebe, me večkrat zbega ugotovitev, da mnogi prinašajo samo 
staro. Stvari, ki so jih ustvarili se oklepajo tako krčevito, da jim za razmišljanje o prihodnosti 
zmanjka časa. To je slabo. Vsakdo se mora navaditi zapuščati vse, kar je preteklost in biti 
odprt za novo, nepreizkušeno, a hkrati izzivalno. Stare izkušnje so dovolj dobra orodja za 
ustvarjanje novega, ki bo moje, ker sem se jaz tako odločil, ker zaupam, da me bo Bog vodil 
še naprej, tako kot me je vedno vodil, ko sem ga prosil. Bog je na moji strani, zato zaupam in 
se ne bojim.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 17. nedelja med letom 26. julij
yy Danes je 17. nedelja med letom, Krištofova nedelja. Godujeta Joahim in Ana, starša Device Marije.
yy Ta nedelja je Krištofova nedelja, ko blagoslavljamo vozila in prosimo blagoslova za varno vožnjo. V zahvalo 
za srečno prevožene kilometre darujemo za akcijo MIVA, ki našim misijonarjem pomaga pri njihovem delu z 
nakupom potrebnih vozil. Sodelavci MIVE se iz srca zahvaljujejo za vsak vaš dar. Vozila bomo blagoslavljali v 
soboto in v nedeljo. Svoj dar oddajte v pušico med redno nabirko pri maši.

yy Naslednjo nedeljo bo naša podružnica Tenetiše imela smenj, zunanjo slovesnost v zahvalo zavetniku podru-
žnice svetemu Dominiku. Iskreno vabljeni v Tenetiše, kjer bo sveta maša ob 7.30. Upajmo, da nas bodo po maši 
gospodinje pogostile z domačimi dobrotami, možakarji pa s pijačo.

yy Počitniška zgodba: Oče in sin sta sedela v cerkvi drug ob drugem. Naenkrat je otrok potegnil očeta za rokav in mu 
rekel: »Oči, poglej tistega tam! Zaspal je!« Oče je resno pogledal svojega malčka in mu rekel: »Bolje bi bilo, da bi 
tudi ti zaspal. Tako pa samo motiš druge.«
Nekaj starcev se je odpravilo na obisk k očetu Poemu. Vprašali so ga: »Kaj se ti zdi: če opazimo v cerkvi človeka, ki 
drema, ali naj ga uščipnemo, da se bo zbudil?« Starec jim je odgovoril: »Če bi videl brata spati, bi mu glavo položil 
na svoje prsi in ga pustil, naj počiva.« Dolgo časa traja, da se naučimo biti prizanesljivi.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Včasih je dobro, da se zjočemo. Določene resničnosti življenja 
vidimo samo z očmi, očiščenimi s solzami. Papež Frančišek nas vabi, da se vsak dan vprašamo: Sem se naučil 
jokati, ko vidim lačnega otroka, od mamil omamljenega otroka na ulici, otroka, ki nima doma, zavrženega 
otroka. Ali je moj jok iz muhavosti, jok tistega, ki toči solze zato, ker bi rad imel še več? Nauči se jokati zaradi 
mladih, ki so na slabšem kot ti. Tudi usmiljenje in sočutje se izražata z jokom. (76)

yy Starši letošnjih prvoobhajancev lahko v župnijski pisarni dvignete slike od prvega obhajila.
yy V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene.

Nedelja
730 Tenetiše
830

17. nedelja med letom – Krištofova nedelja
za + Franca Pušarja, dar sosedov
1. za + Petra (obl.) in Katarino Eljon ter Janeza Ješeta
2. za + Janeza Košnika, dar sosedov

26. julij

Ponedeljek
1900

Gorazd in drugi učenci Cirila in Metoda; Natalija, muč.
za + mamo Ano in očeta Jurija Košnika

27. julij

Torek
1900

Viktor (Zmago) I., papež; Samson (Samo), opat in škof
za + Zdravca Sirca

28. julij

Sreda
1900

Marta, Lazarjeva sestra; Blaženka, mučenka
za + Marto Zver

29. julij

Četrtek Peter Krizolog, škof in c. uč.; Rufin, mučenec
po namenu iz Švice – maša v salezijanskem domu

30.  julij

Petek Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov; Helena Švedska, mučenka 31.  julij
Sobota
2000

Alfonz M. Ligvorij, škof in c. uč.; Aleš Sobaszek, mučenec
1. za vse ++ Ušlakarjeve
2. za + Franca Štefeta, dar Zg. Trstenika

1. avgust

Nedelja
730 Tenetiše
830

18. nedelja med letom
za župljane – smenj
za + Janeza Ješeta (obl.)

2. avgust

čiščenje in krašenje Trstenik: Rogelj Mateja
Tenetiše: Ovsenik Darja
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

1. avgust


