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KO BI SE LE VSE GOSPODOVO LJUDSTVO SPREMENILO V PREROKE
Mojzes je zapisal preprost dogodek, ki razkriva človekovo naravo: 

Gospod je izbral sedemdeset starešin in jim dal svojega Duha, da 
so prerokovali. Dva moža nista bila v tej skupini in sta ravno tako 
prerokovala. Jozue je rekel Mojzesu: »Prepovej jima!« Mojzes mu je 
odgovoril: »Kaj se vnemaš zame! Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo 
spremenilo v preroke!« Rečeno bolj preprosto: »Ne bodi zavisten! Kako 
lepo bi bilo na svetu, če bi vsi ljudje poslušali Boga in pričevali o njem!«

Mojzesu sodobnik odgovarja: »Kdo je prerok? Saj ni prerokov! Kdo pa more 
napovedovati prihodnost? Saj to je vendar vse izmišljeno!« Zakaj pa potem toliko ljudi 
hodi k »šlogarcam«, da bi jim napovedale njihovo prihodnost. So vsi ti ljudje neumni, ali 
pa verjamejo, da z zemeljskim odhodom ni vsega konec? Sicer pa, a sploh vemo, kdo je 
prerok? Prerok ni tisti, ki napoveduje prihodnost, ampak tisti, ki vidi stvari, oseba, ki zna 
presojati znamenja časa, posameznik, ki se ne ravna po vetru, ampak razmišlja in spremlja 
Božja znamenja. Prerok upa plavati proti toku javnega mnenja in je predan le Božji volji.

Papež Frančišek se zaveda, da je prerok v prvi vrsti človek, ki bere Sveto pismo, v 
katerem je zapisano to, kar je Bog govoril. »Ko premišljuje te besede, zna videti trenutek 
in ga projicirati na prihodnost. Znotraj sebe odkriva tri trenutke: preteklost, sedanjost in 
prihodnost. Preteklost: prerok se zaveda obljube in ima Božjo obljubo v svojem srcu, jo 
živi, se je spominja, jo ponavlja. Potem gleda sedanjost, gleda svoje ljudstvo in čuti moč 
Duha, da mu reče besedo, ki mu pomaga dvigniti se in nadaljevati pot naproti prihodnosti. 
Prerok je človek treh časov: obljube preteklosti; kontemplacije sedanjosti; poguma, da 
pokaže pot nasproti prihodnosti.« Papež Frančišek je zato prepričan, da je Gospod izbiral 
preroke, da bi z njimi varoval svoje ljudstvo. Zato so bili preroki tako pomembni v težkih 
trenutkih, ko je bilo ljudstvo obupano ali zlomljeno, ko ni bilo templja, ko je bil Jeruzalem 
pod oblastjo sovražnikov, ko se je ljudstvo samo v sebi spraševalo, zakaj se navkljub 
Gospodovi obljubi dogaja vse to. Zato lahko rečemo, da takrat, ko v Božjem ljudstvu ni 
preroštva, nekaj manjka. To, kar manjka je Gospodovo življenje. Kadar ni preroštva, se 
sklicujemo na zakone. 

Mojzes odgovor Jozuetu je zato tudi za vse nas velik izziv: »Ko bi se le vse Gospodovo 
ljudstvo spremenilo v preroke!«

Branko Balažic SDB



Nedelja 26. nedelja med letom 26. september
	y Danes je 26. nedelja med letom.  Obhajali bomo katehetsko nedeljo, blagoslov šolskih torb.
	y V petek, 1. oktobra prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu ter obiskali bolne in ostarele 

na domu. Molitvena devetdnevnica pred Pohodom za življenje v Goričah bo po večerni maši. Nato 
bo nočno bedenje do 7. ure zjutraj v soboto. 

	y V soboto, 2. oktobra  vabljeni na Pohod za življenje v zaščito nerojenih otrok v Ljubljano pred 
Šentjakobsko cerkev ob 9.30.  

	y Prihodnja nedelja, 3. oktobra je 27. med letom; rožnovenska nedelja. Mesec oktober je posvečen 
molitvi rožnega venca. Povabljeni ste, da pridete pred mašo v cerkev in skupaj molite rožni venec. 
Tudi v domačih družinah skušajmo zmoliti rožni venec. Če ne moremo celega; vsaj kakšno desetko. 

UKREPI ZA ZAŠČITO PRED VIRUSOM
(ob neupoštevanju plača kazen dotična oseba, župnik in župnija)

Za udeležbo pri maši ali drugih zakramentih(krst, poroka, spoved):
- Vsi starejši od 15 let morajo izpolnjevati vsaj eden od pogojev PCT(preboleli, celjeni, testirani). 
- Odgovorna oseba pri vhodu v cerkev preverja pogoje PCT.
- Zagotavljati minimalni možen stik med udeleženci
- Obvezna uporaba zaščitnik mask znotraj cerkve.
- Razkuževanje rok ob vstopu in izstopu.
- Dovoljeno je verouk ob upoštevanju pogojev PCT.
Nedelja
730 Tenetiše
830

26. nedelja med letom
za + Nado Lukanec
za + Andreja Koširja, obl. in vse Koširjeve

26. september

Ponedeljek
1900

Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov
za Božje varstvo in blagoslov v družini

27. september

Torek
1900

Venčeslav, mučenec
za + Angelo Zaplotnik, obl. 

28. september

Sreda
1900

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
za + Marjana Zaplotnika

29. september

Četrtek Hieronim, cerkveni učitelj 30. september
Petek Terezija Deteta Jezusa, cerkvena učiteljica 1. oktober
Sobota
2000

Angeli varuhi
za + Franca Štefe, obl.

2. oktober

Nedelja
730 Tenetiše
830

27. nedelja med letom
za + Štefana Požonca
za + Petra in Irmo Krnc, Jožeta Zalarja in Staneta Janežiča

3. oktober

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Angela Dolinar
Tenetiše: Brigita Draksler
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni 
za zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

2. oktober


