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                  SOCIALNA OBVEZNOST IN DELJENJE LASTNINE 
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je krivičen v 
najmanjšem, je krivičen tudi v velikem« (Lk 16,10). Zanesljivost in 
zvestoba v upravljanju zemeljskih darov je predpostavka za to, da bo 
človek dobro ravnal tudi z duhovnimi darovi Boga. Resnični Božji dar je 
zveličanje, je Bog sam, ki se v Jezusu daruje ljudem. »In če niste bili 
zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše« (Lk 16,12)? Dobrine, ki jih 
ima človek, ne pripadajo njemu. Pripadajo Bogu. Tisto pravšnje, kar nam 
odgovarja, kar ustreza naši naravi, je zveličanje, ki nam ga daruje Bog v 
Jezusu. Evangelist Luka vidi stvarnost tega sveta. Ne demonizira lastnine 
in denarja. Vendar pa zahteva socialno obnašanje. Kdor poseduje 
bogastvo, naj svoje imetje proda in da izkupiček ubogim. Jezusove 
zahteve so bile v prvi skupnosti učencev v Jeruzalemu uresničene. Tudi 
tu se preprosto ne pridiga o uboštvu, temveč o skupnosti dobrin. Darovi 
zemlje pripadajo vsem: »Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse 
skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor 
je kdo potreboval« (Apd 2,44). Evangelist Luka ne sledi nikakršnim 
romantičnim idealom uboštva, temveč mu gre predvsem za socialno 
obveznost lastnine in za deljenje lastnine, da bi imeli vsi dovolj. Ta ideal, 
ki ga je uresničila Pracerkev, si predstavlja evangelist tudi za njegov čas. 
To je ideal, ki nagovarja tudi Grke, ki Jezusove besede o prodaji vsega 
imetja prestavlja v položaj grških trgovcev in jim kaže pot, kako lahko – ne 
da bi se odpovedali svojemu poklicu – sledijo Jezusu ter v sledenju 
Jezusu najdejo pravo svobodo in resnično življenje. Sodobna teologija 
osvoboditve se upravičeno sklicuje na Luka. Lukovo sporočilo prevaja v 
naš čas. Svetovni mir bo v prihodnosti odvisen predvsem od tega, če bo 
uspela pravična izravnava dobrin. Tako je Lukov prevod Jezusovega 
sporočila danes karseda sodoben, ne le za etiko posameznika, temveč 
tudi za politiko ljudstev. 
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NAŠ BLAŽENI … 
Anton Martin Slomšek je bil svetniška osebnost, se pravi 
osebnost z globokim izkustvom vere svojedobnega sveta, 
z razumevanjem za svet in z ljubeznijo do njega, s široko 
odprtostjo za navdihe Svetega Duha in s čutom za 
razpoznavanje znamenj takratnega časa. Kot dušni 
pastir, vzgojitelj in narodni buditelj je skrbel za vse in 
služil vsem v pristni zavesti svojega poslanstva, v dialogu 
z vsem, kar je bilo takrat na pohodu, v odprtem sodelovanju za rast vere, 
slovenske besede, narodne osveščenosti, duhovnih, kulturnih in moralnih 
vrednost. Ni kazal poti, po kateri sam ne bi hodil. Ni nalagal bremena, ki 
ga sam ne bi nosil. Kar je govoril. Je delal. Kar je učil, je živel. Pri njem 
gre za harmonično osebnost s treznim presojanjem svoje sedanjosti in s 
preroškim uvidom v prihodnost. Bil je svetniška osebnost z ekumenskim 
duhom, z globoko ljubeznijo do svoje in tuje svobode, s samostojnostjo v 
pokorščini in popolni predanosti Bogu, Cerkvi in človeku. Izredne notranje 
moči, ki odseva iz Slomškovega življenja, ni mogoče razložiti drugače 
kakor z Božjim posegom v njegovo osebno življenje in z njegovo osebno 
svetostjo. To potrjuje prepričanje slovenskega ljudstva vse od Slomškove 
smrti do danes. Narod, ki poraja svetnike, dokazuje, da je v svojih 
koreninah zdrav, saj se prav v svetnikih razodevajo vrline in duhovna moč 
vsakega naroda. To nas obvezuje, da ob blaženem Slomšku z vsemi 
močmi delamo za lastno versko, kulturno in narodnostno spopolnitev. 
 

VZPONI IN PADCI SPADAJO SKUPAJ 
Se tudi tebi kdaj zgodi, da kljub močni in jasni želji obupaš na pol 

poti ali še prej? Da se ti ovire zazdijo prehude? Da se utrudiš, pričneš 

dvomiti ali se prestrašiš? Nič hudega, to še ne pomeni, da si zguba! 

Alenka Rebula v povezavi s srčnimi željami piše o notranji moči in 

veščinah, ki jih lahko razvijamo, da dosežemo tudi najzahtevnejše 

cilje. Kako pristopiti? 

Cilj izberi odgovorno. Daj si čas za razmislek in tehtanje, ko se odločiš, pa ne glej več 

nazaj. Zavedaj se, da ima tvoja odločitev tudi posledice.  

Odpovej se popolni svobodi. Odločitev te seveda omejuje, a to pot si izbral.  

Veliko pričakuj od sebe. Zavedaj se, da ne bo šlo vedno vse gladko, s težavami se sooči 

in jim ne daj priložnosti, da bi omajale tvojo odločitev. 

Postajaj vzdržljiv. Uri se v zvestobi svojim sanjam in se ne sprašuj, koliko bo trajalo. 

Ne priganjaj se. 

S seboj bodi potrpežljiv. Veseli se vsakega majhnega napredka. Zaradi počasnosti si že 

ni treba premisliti! 

Zaupaj si. Zanesi se nase – ko bodo prišle težave, jih boš znal premagati.  

Redno delaj. Svoj čas uredi tako, da bo tvoja odločitev imela prednost. 

Premaguj strah. Vsakič, ko je treba, zberi pogum, premagaj strah in naredi tisti korak. 



Privošči si počitek. Išči pravo ravnotežje med naporom in počitkom, pomisli pa 

tudi na to: Si v resnici utrujen ali se hočeš nalogi izogniti? Če si z nalogo občasno 

obremenjen, lahko sprejmeš izziv in izkusiš svojo moč. Bog je tisti, ki je izoblikoval 

srčne želje po meri – tudi zate. Seveda pa ne pričakuje, da se boš mučil sam, prepuščen 

strahovom, dvomom in podcenjevalnim mislim. Zato se poleg zaupanja sebi uči tudi 

zaupanja Vanj, v njegovo ljubezen in dobroto. Z Njim ob strani si lahko močnejši, 

pogumnejši, vztrajnejši … pa tudi nežnejši, bolj spodbuden in razumevajoč, ko je to 

potrebno. Srečno … in srčno! 
 

FOUŠIJA 
Zadnje čase se iz dneva v dan srečujem z vse več “foušije”. Ne vem ali 
sem postala občutljivejša ali pa do sedaj temu popularnemu 
nacionalnemu hobiju nisem polagala pozornosti. V vsakem od nas leži 
delček zavisti, nevoščljivosti ali “foušije” vendar temu pripisujem zdravo 
tekmovalnost. Kadar zdrava tekmovalnost preide v nevoščljivost, potem 
ste prestopili prag. Nevoščljivi ljudje so negotovi ter imajo pomanjkanje 
samozavesti, čeprav tega nikoli ne bodo priznali.. 
Če bi “foušija” gorela, bi gorela Slovenija cela. Kaj hodiš na obisk, 
saj ni nikogar doma 
Ta pregovori oz. reki še kako držijo. Zavist neke kar razžira, kadar imajo 
sosede, ki so uspešnejši od njih samih. Zgodi se, da gledate k sosedu, ki 
je kupil nov avto in si mislite, takšnega bi tudi jaz imel, nato mu čestitate 
ter mu zaželite srečno vožnjo. No to je popolnoma zdravo. Nekateri pa si 
ob tem mislijo, “baraba lopovska”, pošteno si ga že ni prislužil, če bi imel 
jaz denar, si nikoli nebi kupil avto te znamke, sosedu ne čestitajo, v bistvu 
držijo se kot, da jih je sosed užalil. Takšne osebe v sebi trpijo, ne da bi se 
tega zavedali. Tudi nama se je to zgodilo. S partnerjem sva kupila nov 
avto, v njega naložila pijačo ter se odpeljala k prijatelju. Ta nama je 
namesto dober dan pred svojo hišo rekel:” Kaj pa hodita na obisk, saj ni 
nikogar doma”, nato se je obrnil ter brez besed odšel. Stala sva pred hišo 
v šoku kot polita cucka. Takšna “foušija” je že bolna. Imamo pa nov 
stavek, v bistvu, sedaj bo star že 5 let in se med prijatelji vedno sladko 
nasmejimo, saj namesto dober dan, rečemo, “kaj hodiš na obisk, saj ni 
nikogar doma”. B.R. 
 

STIČNA MLADIH - sobota 21.9. Prijave zbira Ana Plahutnik (041 229 
800) 
KOŠNJA HRIBA OKOLI CERKVE – sobota 21.9. ob 7.30. Povabljeni. 
Več nas bo, hitreje bo narejeno.  
MLADINSKA SREČANJA bodo ob petkih po sveti maši. Začnemo v 
petek 4.10. Vabljeni dijaki, študentje, zaposleni.. 
 

 



Izdaja: Župnijski urad Stranje. Odgovarja: Anton Prijatelj, župnik.  
GSM 070 481-661 email: zu.stranje@gmail.com  Tisk: ENZO GRAFIKA, Domžale 

ČIŠČENJE CERKVE  
20.9.Slapnik Fanika in Barbara 28.9. Mrgole Marta in Burja Irena 

Kdaj boste prišli čistiti se dogovorite z go. Miro GSM  031 836 581 

Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki 
    16.9. 
ponedeljek 

Ljudmila, mučenka 
19:00 +Milka, Andrej in st. Balantič 

     17.9. 
torek 

Hildegarda, redovnica 

19:00 +Golob Stanko, 7.dan 
+Hrovatove 
-za zdravje (R) 
-po namenu (R) 

     18.9. 
sreda 

Riharda, cesarica 
7:00 
 

-po namenu 

19.9. 
četrtek 

Januarij, škof 
7:00 
 

-po namenu 

20.9. 
petek 

Evstahij, mučenec 
19:00 +Kregar Ivan, obl. in Tomaž Kregar 

21.9. 
sobota 

Matej, apostol 

19:00 +Kaker Jože 
+Franc Pavlin, obl. (Pot.7) 
+Janežič Florijan 
+Mihelič Vinko 
+Alojz, Manca, obl. in Hromčevi 

    22.9. 
nedelja 

SLOMŠKOVA NEDELJA 

7:00 
 
9:00 
 

-za žive in umrle farane 
+Karel Bernot (God.) 
+Franci Balantič, obl. in Koštarjeve 
+Kladnik Lojze 

23.9. 
ponedeljek 

Lin, papež 
19:00 +Francka, Alojz, Dore in Lovro Humar (AR) 

    24.9. 
torek 

Anton Martin Slomšek 
7:00 -po namenu 

25.9. 
sreda 

Firmin. mučenec 
7:00 -duhovniške in redovniške poklice 

26.9. 
četrtek 

Kozma in Damijan, 
mučenca 

19:00 +Žagar Adolf, obl. in Mihaela Žagar 

27.9. 
 petek 

Hiltruda, devica 
19:00 
 

+Kregar Tilka, obl. 

     28.9. 
sobota 

Venceslav, mučenec 
19:00 +Ivanka in Filip Arnež, obl. 

+Potočnik Joža 

29.9. 
 nedelja 

26. navadna nedelja 

7:00 
9:00 
10:30 

-za žive in umrle farane 
+Trpotec 
ZAKAL 

-za sosesko 

 
OTROŠKI ZBOR – VAJE ob SOBOTAH  OB 17. URI.  

ZAKAL – žegnanjska nedelja 29.9. ob 10.30. uri. 
BLAGOSLOV TORB bomo imeli v soboto 21.9. in nedeljo 22.9. pri vseh 
mašah. 


