
MI VERUJEMO, DA JE JEZUS UMRL IN VSTAL, VSTALI BOMO TUDI MI
Kako sodobnik razmišlja o svojem življenju? Večina je prepričana, da 

je sedanje življenje enkratna priložnost, ki jo je treba v polnosti izkoristiti. 
To pomeni, da se zanašajo na svoj denar, na pestro ponudbo zapravljanja 
in čim lažje življenje v skladu z načelom: čim manj vloži za čim večji 
izkoristek. Takšno življenje prinaša zadovoljstvo le nekaj časa, kajti hitro 
ugotovimo, da nas kratki užitki ne zadovoljijo popolnoma. Življenje teče 
z vso naglico in hitro nas začne begati misel o koncu vsega: »Je smrt 
nujen konec, ali sledi še kaj onstran vsega zemeljskega?« Te misli ni mogoče odpraviti z 
levo roko in zato mnogi ne spijo in jih stalno preganja dejstvo, da bodo bogastvo, ki so ga 
ustvarili, uživali drugi, ki se niso nič trudili. Kakšen je torej smisel človekovega življenja?

Ko se je apostol Pavel soočal s tem vprašanjem, je Tesaloničanom pisal: »Nočemo, bratje, 
da ne bi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali ... Če namreč verujemo, da je 
Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali v Jezusu, privedel skupaj z njim.« Za tiste, ki 
hodijo po poti duhovnega življenja je torej večno življenje resničnost in se ob smrti svojih 
dragih ne smejo žalostiti, kot to delajo tisti, ki nimajo upanja. Pavlova misel nas pomirja, pa 
čeprav nam ne da popolnega odgovora na človekovo zadnje vprašanje. Logična sklepanja 
namreč ne pomirijo človekovega iskanja, kajti to, kar pomiri naš razum, ni dovolj za mirno 
srce, v katerem se skrivajo vsa človekova pričakovanja, načrti in hrepenenja. Tudi naše vesti 
logična sklepanja ne zadovoljijo. Večnost obstaja, ker jo nosimo v svojem srcu in zato je naša 
vest podobna občutljivemu organu, ki zazna vsako najmanjšo spremembo: ko smo na pravi 
poti nas hvali, ko pa so naša dejanja grešna, škodljiva nam in našim bližnjim, nas opominja, 
da je nekaj narobe, da bo treba kakšno napako odpraviti ali celo popolnoma spremeniti 
način življenja.

Kakšno stališče je treba zavzeti do smrti in zemeljskega odhajanja, da ne bomo podobni 
ljudem, ki nimajo vere in so se prepustili obupu? Treba je poslušati srce, ki je navadno 
najstrožji sodnik. Dokler je srce nemirno in bolno, je to dovolj jasen znak, da je treba kaj 
ukreniti, da si ponovno pridobimo notranji mir. Predvsem pa je treba dati prednost stvarem, 
ki ostanejo in se ne zanašati na denar. Denar je res simbol moči, a vendar le na tem svetu, ki 
mine. Večno življenje pa nam zagotavljajo le dobra dela, življenje, ki daje prednost duhovni 
rasti in seveda ljubezen, ki je brezpogojna in nesebična.
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Nedelja 32. nedelja med letom – zahvalna nedelja 9. november
yy Danes je praznik Posvetitve lateranske bazilike in zahvalna nedelja. Godujeta Ursin, škof in Gracijan iz 
Kotorja, redovnik.
yy Danes je zahvalna nedelja in lepa priložnost, da se Bogu zahvalimo ne le za sadove naših polj, travnikov, s trto 
in sadjem zasajenih gričev ter gozdov. Gre za številne intelektualne darove, ki jih naklanjajo naše šole in števil-
ne druge znanstvene ustanove, tudi veroučne učilnice in naše cerkve. Nič ni samoumevno, kajti vse življenje 
se učimo in je zato prav, da se na to večkrat spomnimo in rečemo hvala vsem, ki nas na tak ali drugačen način 
bogatijo in vzgajajo.
yy Naše orgle dobivajo na koru vedno bolj dovršeno podobo. Trajalo bo kar nekaj časa, preden bodo končane, 
vendar bodo do naslednje nedelje v grobem že sestavljene in se bo začelo uglaševanje. Dokler ne bo končana 
ograja vas prosim, da tudi zaradi varnosti ne hodite na kor. Ko bo vse končano boste imeli vsi priložnost, da si 
ogledate prenovitvena dela na koru.
yy Naslednjo nedeljo je pri nas s‘menj, zunanja slovesnost praznovanja zavetnika naše župnije, svetega Martina. 
Slovesnost bo vodil letošnji salezijanski novomašnik Janez Suhoveršnik. Ofer je namenjen za stroške novih 
orgel. Že sedaj se vam iskreno zahvaljujem za vse vaše darove. Kot je običajno, bo po maši druženje ob cerkvi, 
zato naprošam naše pridne gospodinje za domače dobrote. Za pijačo poskrbi salezijanska skupnost.
yy V nedeljo, 23. novembra, na praznik Kristusa, Kralja vesoljstva, bo ob 15.00 v ljubljanski stolnici škofovsko 
posvečenje in umestitev novega nadškofa metropolita msgr. Stanislava Zoreta OFM. Novi nadškof prevzema 
težko delo v naši nadškofiji, zato se ga vsak dan spomnimo in molimo za njegovo zdravje, Božje varstvo in 
podporo Svetega Duha.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: V nebesih bom imel čas počivati. Pot v nebesa ne pelje skoz razkošje. V 
nebesih bo poplačano vse. Duhovnik si odpočije šele v nebesih.
yy V župnijski pisarni, na podružnici pa v zakristiji, imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2015 in Dru-
žinsko pratiko.
yy V mesecu novembru je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
800 Tenetiše
930

32. navadna nedelja – zahvalna nedelja
za + Matevža in Anico Studen
za + Toneta Perčiča

9. november

Ponedeljek
1730

Leon Veliki, papež in c. uč.; Andrej Avelinski, duhovnik
za + Angelo Obl, Franca in brate Bečan in Vinka Kepica

10. november

Torek
1730

Martin iz Toursa, škof; Teodor Studit, opat
za + Ivano in Roka Studena

11. november

Sreda
1730

Jozafat Kunčevič, škof in muč.; Emilijan (Milan), duhovnik
za + Francko Dolinšek

12. november

Četrtek
1730

Stanislav Kostka, redovnik; Brikcij, škof
za + Manco, Johanco in Micko Valjavec in Manco Gale

13. november

Petek
1730

Lovrenc Irski, škof; Nikolaj Tavelić, mučenec
za + moža Janeza Žaklja

14. november

Sobota
1730Tenetiše
1900

Albert Veliki, škof in c. uč.; Leopold, knez
za + Milko Štefe, dar sosedov
1. po namenu
2. za ++ starše Toneta in Marijo Cuderman

15. november

Nedelja
800 Tenetiše
930

33. nedelja med letom
za zdravo pamet
za + Francko Zupan (obl.)

16. november

čiščenje in krašenje Trstenik – Štefe Marinka, Štefe Franc, Škrjanc Vika
Tenetiše – 

15. november


