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PAZITE IN VARUJTE SE VSAKE POHLEPNOSTI
Nekdo je rekel Jezusu: »Učitelj, reci mojemu bratu, naj
deli dediščino z menoj.« Jezus mu je rekel: »Človek, kdo me
je postavil nad vaju za sodnika ali delivca dediščine? Pazite
in varujte se vsake pohlepnosti, kajti človekovo življenje ni v
premoženju, četudi ga ima kdo obilo.«
Kako bi se odzval sodobnik na Jezusovo trditev? »Kaj pa
sanjaš! Samo enkrat živimo, zato je bogastvo, prestiž, razkošna vozila, jahte, draga potovanja, edino kar nekaj velja!«
Tako živi sodobnik, ki ima v sebi nenasitno željo po pridobivanju dobrin in biti najvišje na socialni lestvici. Ali smemo trditi, da je človek že po svoji naravi pohlepen? Če predpoIn rekel bom svoji duši:
stavljamo, da se Adamov greh podeduje, potem to drži in je
»Duša moja,
krst za kristjana res neke vrste drugo rojstvo.
veliko blaga imaš,
Kaj je pohlep? To je nenasitna lakota po vsem, kar lahko
spravljenega za veliko let;
zapolni človekovo notranjo praznino. To so materialne dopočivaj, jej, pij
brine, status, moč, znanje, položaj. In kakšen je človek, ki se
temu prepušča: živčen, neprilagodljiv, antisocialen in nemoin bodi dobre volje!«
ralen, ko si kopiči denar z različnimi spletkami in goljufijami.
Toda Bog mu je rekel:
Tipični pohlepneži so danes različni podjetniki, investitorji,
»Neumnež, to noč bodo
posojilodajalci, pogosto tudi direktorji. Gre za ljudi, ki se netvojo dušo terjali od tebe,
česa krčevito oklepajo, namesto da bi to spustili iz rok in
kar pa si spravil, čigavo bo?«
sledili naravnemu ritmu življenja.
Tako je s tistim,
Jezus je to vedel, zato je svojim poslušalcem povedal
ki si nabira zaklade,
zgodbo o bogatem človeku, ki mu je polje dobro obrodilo,
pa ni bogat v Bogu.
zato je v sebi razmišljal: »Kaj naj storim, ker nima kam spraviti svojih pridelkov? Tole bom storil: podrl bom svoje kašče
(Lk 12,19–21)
in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine.
Tedaj bom rekel svoji duši: Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za mnogo let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.« Bog pa mu je rekel: »Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar si
spravil, čigavo bo?« Res je: kdo bo imel koristi od tega, kar kopičimo vse življenje in ljubosumno
shranjujemo le zase. Mar tak človek živi zares v pravem miru s samim seboj? Pohlep je namreč
eden od sedmih glavnih grehov in eno od najbolj sprevrženih čustev. V principu pohlep izhaja iz nagonov in se stalno veča zaradi naših neizmernih želja. Ko si želimo vedno več, s tem ne moremo
prenehati in smo pripravljeni narediti vse, da bi te naše želje izpolnili. Zato: več bogastva, več slave,
več tega in onega, in to največkrat na tuji račun. In tako pohlep postaja merilo za uspešnost. Kam to
vodi, si ni težko predstavljati. Odgovor nam daje Jezus: »Tako je s človekom, ki si nabira zaklade, ni
pa bogat pred Bogom.«
župnik Branko Balažic, SDB
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Četrtek

Palčje

20h +Rozalija in Stanislav Pavlovič, Pal.64, dar.Koper

Klenik

20h +Anton in Jožef Polh, Klenik 39, obletna

Zagorje

8.8. Juršče

7h V dober namen
19h +Tina, Anton in Stane Žužek, Juršče 83, obletna
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Juršče
Trnje
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7,30 +i Kočevar, Juršče 21, obletna
8,30 Češčenje SRT
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V zahvalo in priprošnjo, Trnje 1

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
- ZLATA MAŠA g. VIDA PREMRLA je danes ob 9h v Košani. Bog mu daj še naprej moči, da bo lahko služil Gospodu, tudi na Sv. Trojici!
- PRAZNIKI v tem tednu: jutri ZAOBLJUBLJENI PRAZNIK: v SLAVINI bodo sv.
maše ob 7,30, 10h in 18h – pred in med mašami spovedovanje; v torek Jezusova spremenitev na Gori, v petek sv. Terezija Benedikta od Križa (Edit Štein),
mučenka, sozavetnica Evrope in v soboto sv. Lovrenc, diakon in mučenec.
- ZAHVALA za vaše darove za MIVA: v Trnju in Palčju ste darovali 720,12 €; v
Zagorju 397.- € in na Ratečevem Brdu 210.- €. Vsega skupaj 1.327,12 €. Bog
povrni vsem darovalcem in naj vas na priprošnjo sv. Krištofa varuje na vseh
vaših poteh!
- ŽUPNIJSKO ROMANJE bo letos v soboto, 24.8. Romali bomo v rojstno župnijo
misijonarja Ignacija Knobleharja - o katerem smo brali v letošnjih šmarnicah – v
Škocijan na Dolenjsko. Vračali se bomo navzgor ob reki Savi. Naslednja postojanka je Šmartno pri Litiji, kjer bomo imeli litanije MB. Verjetno bomo pred Šmartnim imeli še kak postanek. Od tam se peljemo do Dolskega, kjer bomo obiskali
župnijsko cerkev sv. Helene. Tam je bil doma velik Slovenec in laični misijonar, kirurg dr.Janez Janež, ki je več kot 40 let deloval na Taivanu. Ogledali si bomo razstavo in film o njem. – Za romanje se prijavite čim prej, da bom vedel naročiti primerno velik avtobus, in takrat vam bom lahko povedal, koliko bo stal prevoz.
- KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA – Versko izobraževanje za vsakogar:
kogar to zanima, naj si vzame zgibanko na mizici za tisk.

NAJVEČJI BOGATAŠ
Jezus nam v današnji Božji besede
naroča, naj skrbimo, da bomo bogati v
Bogu.
Ali moraš, če hočeš postati bogat v
Bogu, živeti v pomanjkanju zemeljskih
dobrin? Nikakor. Reven človek more
biti prav tako daleč od Boga kakor bogataš, saj človeka ne bliža Bogu revščina sama po sebi in ga ne oddaljuje od
Boga bogastvo samo po sebi. Nekdo
more biti bogat, a na bogastvo prav nič
navezan: če je navezan na Boga, je bogat v Bogu. Nekdo more biti reven, a je
zaradi tega zagrenjen, hlepi po bogastvu, zavida vsem, ki imajo več od njega,
vidi vso svojo srečo v zemeljskih dobrinah – ta gotovo ni bogat v Bogu.
Jezus v evangeliju pogosto svari pred
bogastvom. Tega ne dela, ker bi bilo
bogastvo zlo samo v sebi, temveč ker
ve, da je človek, ki je bogat, v neprestani nevarnosti, da ga sla po imetju popolnoma prevzame. Kopičenje imetja
bogataša ne zadovolji, temveč le podžiga njegov pohlep. Bolj temu pohlepu
popušča, manj je bogat v Bogu.
Živel je bogataš, ki je spravil v svojo

last skoraj vso obsežno dolino. Imel je
oskrbnika, katerega je cenil zaradi njegove poštenosti, a se je rogal njegovi
dobrosrčnosti in globoki veri.
Nekega jutra je ta oskrbnik boječe
potrkal na bogataševa vrata: Gospodar,
ne bodite hudi, da vas motim. Povedati
vam moram, kar se mi je zgodilo v snu:
glas, ki je bil zelo razločen, mi je rekel,
da bo to noč umrl najbogatejši človek v
tej dolini. Ko sem se zbudil, sem pomislil na vas, saj razumete …
Prav, prav, a vedi, da na sanje nič ne
dam. Le pojdi na delo. Čez dan je bogataš za vsak primer poklical prijatelja
zdravnika. Ta ga je skrbno pregledal in
ugotovil, da je njegovo zdravje odlično.
Kljub temu sta do pozne večerne ure
ostala skupaj … Ko se je okrog polnoči
zdravnik poslavljal, je oskrbnikova hči
vsa objokana prihitela naznanit, da je
pravkar popolnoma nepričakovano umrl
oče. Bogataš se je obrnil k zdravniku:
če je bogastvo v tem, da človek živi po
veri, je danes zares umrl najbogatejši
človek v naši dolini.
Po: Beseda da Besedo

Bogatin iz prilike je živa podoba neumnosti.

Ni neumen, ker je bogat; bogastvo samo po sebi
je dobrina.
Pač pa zato, ker ne ve, kaj je njegovo življenje,
saj ne zna šteti svojih dni.
Prepričan je, da bo živel na tisoče let in da jih bo
lahko preživel tako, da bo živel od presežka.
Prepričan je, da je na cilju.
V svoji topoumni zadovoljnosti pozablja, da življenje nikoli ni na cilju, ker njegov cilj ni tu na
zemlji.
Mož iz prilike ima nedvomno mnogo dobrih lastnosti in sposobnosti, spozna se na svoj posel.

Njegovo premoženje, ki bi ga znova vložil, bi
ustvarilo bogastvo za mnoge ljudi, ki bi mu bili
hvaležni.
On pa pusti počivati prejete darove in si domišlja, da bo življenje lahko zadržal zase.
Hoče se odpočiti. A si skoplje grob.
Ker ne ve, da mu je življenje podaril Bog, zato
da bi ga uporabil za druge.
Ne ve, da se pri Bogu ne moreš upokojiti.
Pri vseh svojih polnih kaščah je revež.

Po: T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj

Čim večja je naša svoboda, tem večja je naša odgovornost pred Bogom. – (bl. Anton Martin Slomšek)

V današnji priliki je izpostavljeno vprašanje: »Kaj naj storim?« To je vprašanje, ki si
ga zastavljata bogati pridelovalec žita (Lk
12,17). Gre za vprašanje pravilnega ravnanja s posestvom. To je za Grka Luka pomembna tema. Luka je evangelist ubogih.
Kakor noben drug evangelist kroži okrog
tem uboštva in bogastva, lastnine in odpovedi lastnini, skupnosti dobrin ter socialne
obveznosti. Luka sam najbrž izvira iz premožnega srednjega sloja. Očitno pa ima
močno socialno vest. Pomembno sporočilo
zanj je, da kristjani niso odvisni od posesti,
temveč da naj jo delijo z ubogimi. Kdor si
nabira bogastvo samo zase, ta ni niti razumel Jezusovega namena niti ne pozna
skrivnosti človeškega življenja, ki je omejeno
s smrtjo. Kdor jemlje svoj človeški obstoj resno, ve, da si tukaj ne more nabirati nobenih
trajnih zakladov. Materialno bogastvo izgine s smrtjo. Zato gre za to, da bi postali
bogati v Bogu. To pa se zgodi v ljubezni, ki
se konkretno izraža v delitvi posesti. Tema
razdeljevanja dobrin je danes prav tako sodobna kakor takrat. Kristjani naj ne zapadejo pohlepu borznih špekulantov, temveč
naj bodo bogati v Bogu (Lk 12,21). Resnično bogastvo se nahaja v nas. Zaklad je v
naši duši. Ljubezen je, ki deluje. Ta pa bo
delovala le, če bo tekel tudi denar, če bomo
svoje dobrine delili.
Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka

Nobena nesreča
nas ne more spraviti v obup,
če se spomnimo na tolažbo,
ki so nam jo dali Gospodovi darovi.
Zato je zapisano:
»V času blagostanja ne pozabi na nesrečo,
v času stiske pa pomisli na srečne dneve.«

(sv. Gregor Veliki)

5. avgust
MARIJA SNEŽNA
Največja cerkev Marije Snežne, ki je
hkrati tudi največja Marijina cerkev na svetu,
je bazilika Marije Velike v Rimu. Njeno ime
Marija Snežna je nastalo na podlagi legende. Pod papežem Liberijem, ki je Cerkev
vodil od 352 do 366, je rimski patricij Janez
s privoljenjem svoje žene sklenil, da
Gospodovo mater Marijo napravi za dedinjo
svojega velikega premoženja, ker sama nista imela otrok. Molila sta, kako naj bi ta
sklep uresničila. V noči med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu navadno največja vročina, se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo
naslednje jutro ležal sneg. Enake sanje je
imel tudi papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj
šel v spremstvu duhovščine in ljudstva na
grič Eskvilin, pokrit s snegom, in tam označil
prostor za zidanje Marijine cerkve. Bleščeči
beli sneg sredi poletja je v legendi simbol
Marijine brezmadežne čistosti. Pri cerkvi, ko
jo je papež Liberij dal pozidati, je bila tudi
votlina Kristusovega rojstva. Posneta po
pravi betlehemski votlini. Leta 867 je papež
Hadrijan II. na oltar prav te bazilike položil
slovanske bogoslužne knjige, potem ko je
odobril njihovo rabo.

Upanje je vogelni kamen življenja.
(slovenski pregovor)

SMEH JE POL ZDRAVJA
SPOSOBNOST – »Ženske so nedvomno bolj sposobne kot moški.« –
»Misliš resno?« – »Samo poglej, s
kako lahkoto na parkirišču zavzamejo dva parkirana prostora hkrati.«
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