
OHRANI ZAPOVED, DA BOŠ BREZ MADEŽA OB PRIHODU NAŠEGA GOSPODA
Kako ostati pošten v svetu, kjer so različne prevare in goljufije na 

dnevnem redu? Ko nanese pogovor na etično in moralno ravnanje, dobiš 
odgovor: „Vsi tako delajo!“ Navadno spontano odreagiram s stavkom: „To 
ni res. Veliko je poštenih in zakaj nočeš biti v vrsti z njimi?“ „Ja, potem si pa 
vedno nekje zadaj, Bogu za hrbtom, neprepoznaven in zavržen!“ Bodimo 
iskreni: kdo največ naredi za red in razumevanje v družbi, mar tisti, ki so 
vsak dan na TV ekranih? Ne. Največ naredijo ljudje iz ozadja, ki molijo in 
svetujejo, ne da bi bili imenovani. Njihova skromnost in ponižnost podirata številne ovire 
in ustvarjata pravo klimo za medsebojno razumevanje. Brez množice nedolžnih, ki trpijo 
in se borijo, bi bili brez prave prihodnosti. Apostol Pavel je dobro poznal življenje, saj je kot 
farizej in kasneje kot misijonar, doživel številna razočaranja. Kljub temu je vztrajal na svoji 
poti in svoje izkušnje znal deliti z drugimi. Prijatelju Timoteju je pisal: „Ti, Božji človek, si 
prizadevaj za pravičnost, za pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost!“ Pavel je 
imel Timoteja zelo rad, bil je njegov spremljevalec in dober sodelavec. Pisal mu je verjetno iz 
Rima, v času svojega prvega jetništva. Zanimivo, da mu kot prvi nasvet ne daje neko duhovno 
krepost, ampak splošno človeško, pravičnost. Kot da bi mu hotel reči: „Bodi najprej dober 
človek, blizu vsem, ne glede na vero, raso, narodno ali politično pripadnost, kajti evangelij je 
vesela novica za vse ljudi dobre volje.“

Poštenost je danes zares na zatožni klopi. Pogostokrat slišimo, da so se mnogi voditelji 
prelevili v grabežljive volkove, pred katerimi ni nihče varen. To vodi v določen strah in 
nezaupanje. Zato tudi ni videti konca krize, ker zaradi nejasne prihodnosti narod nima več 
prave vere v življenje. Z obupanci pa ne moreš ustvariti prave klime za drugačne odnose. Kaj 
torej narediti?

Pavel je prepričan, da je treba začeti pri sebi. Kot kristjani moramo pokazati, da nismo 
obupali, da gledamo pred seboj lepo prihodnost, ki ni zgrajena na trhlih temeljih, ampak 
na Bogu, stvarniku vesolja in človeške družbe. Bog ne bo dovolil, da bi uničili to, kar je on 
ustvaril, pa čeprav dopušča, da nas življenje tepe, ker nam na tak način da čutiti, da se sami ne 
moremo odrešiti. Odrešenik Jezus Kristus je prišel na svet samo zaradi nas. Zato nas rešuje le 
vera vanj, zaupanje in ljubezen. Te tri glavne kreposti so osnova in dajejo našim delom pravo 
vrednost. Pred seboj imamo jasen cilj in pot poznamo. Zato vztrajajmo do konca.
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Nedelja 26. nedelja med letom – Slomškova nedelja – ekumenski dan 25. september
yy Danes je 26. nedelja med letom – Slomškova nedelja in ekumenski dan. Godujeta Sergij Radoneški, menih in 

Firmin, škof in mučenec.
yy Danes je pri nas katehetska nedelja. Veroukarjem 1. triade smo blagoslovili šolske torbe, birmanci pa so od svojih 
staršev prejeli učbenik Twitanje z Bogom, ki bo odličen pripomoček za poglabljanje vere ne le v času priprave na 
birmo, ampak tudi v letih odraščanja in osamosvajanja, ko je veliko resnih vprašanj, ki zahtevajo prave odgovore. 
Prav je, da se letošnjih veroukarjev večkrat spomnimo v svojih molitvah.
yy Naslednjo nedeljo bomo imeli v naši župniji ljubljanskega pomožnega škofa msgr. Franca Šuštarja, ki bo imel 
mašo in blagoslov obnovitvenih del v Tenetišah. Maša bo ob 15.00. Za to priložnost smo vsem krajanom Tenetiš 
poslali pismo z opisom del, ki smo jih izvedli na naši lepi cerkvici svetega Dominika. Pismo je hkrati vabilo na 
slovesnost. Podružnica je del župnije, zato ste v Tenetiše vabljeni vsi župljani.
yy Obnovitvena dela v Tenetišah so se malo zavlekla, zato bo treba stopiti skupaj, da cerkev pravočasno pripravimo za 
blagoslov. Ko bodo zidarski odpri odstranjeni bo treba cerkev temeljito počistiti. To se bo verjetno zgodilo v četrtek 
in petek. Člane ŽPS iz Tenetiš prosim, da pomagate pri organizaciji in razporeditvi čiščenja, h kateremu vabim 
čim več župljanov te podružnice. Cerkev bo treba tudi primerno okrasiti, zato so tokrat na spisku tri družine, da 
se skupaj domenijo glede krašenja. Po maši bo pri vežici pogostitev za vse, zato naprošam gospodinje, če poskrbeti 
za obložene kruhke, pecivo in potice. Ključarje naprošam, da se zmenijo glede mlajev. S skupnimi močmi bomo 
naredili lepo slovesnost, na katero bomo ponosni še dolga leta.
yy Mesec oktober je v znamenju rožnega venca. Med tednom ga bomo vsak dan molili dvajset minut pred mašo. Rožni 
venec je namenjen vsem, zato se potrudimo, da bomo pri skupni večerni molitvi zmolili vsaj kakšno desetko.
yy Sveto leto usmiljenja: Usmiljenje označuje naš odnos do vsakega človeka. Gospod Jezus je sestri Favstini rekel: 
»Od tebe zahtevam dela usmiljenja, ki morajo izhajati iz ljubezni do mene. Usmiljenje moraš izkazovati bližnjim 
vedno in povsod, temu se ne moreš ne odtegniti ne izgovarjati, se ne opravičevati. Dajem ti tri načine za izkazovanje 
usmiljenja bližnjim: prvi delo, drugi - beseda, tretji - molitev; v teh treh stopnjah je zajeta polnost usmiljenja in je 
neizpodbitni dokaz ljubezni do mene. Na ta način duša slavi in poveličuje moje usmiljenje.«
yy V mesecu oktobru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

26. nedelja med letom – Slomškova nedelja
1. za vse ++ Ribnikarjeve in Nunarjeve
2. za + Terezijo Gregorc (obl.)
za + Vero Bečan, dar sosedov

25. september

Ponedeljek
1900

Kozma in Damijan, mučenca; Terezija Couderc, redovnica
1. za + Angelco Zaplotnik (obl.)
2. za + Frančiško Drešar in Ano Cuderman

26. september

Torek
1900

Vincencij Pavelski, ustan. lazaristov; Hiltruda, devica
za + Jero in Antona Vidmarja ter Vinka Škerjanca

27. september

Sreda
1900

Venčeslav, mučenec; Ljubica, devica
za + Andreja Koširja

28. september

Četrtek
1900

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli; Cirijak, opat
za + Miha Šterna

29. september

Petek
1900 

Hieronim, c. učitelj; b. sl. Andrej Majcen, misijonar
za + Marijo in Ernesta Petroviča

30. september

Sobota
2000

Terezija Deteta Jezusa, c. uč.; Alojzij Monti, red. ustan.
1. za + Jožeta Urbanca (obl.) in vse ++ Pangršnikove
2. za + mamo Angelo in očeta Franca Rogelj

1. oktober

Nedelja
830

1500 Tenetiše

27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja
za + Manco Dobrin, dar sosedov
1. za + Petra Rezàrja (obl.) in vse ++ Blejčeve
2. za zdravje Nežke Arnolj

2. oktober

čiščenje in krašenje Trstenik – Kalan Anka
Tenetiše – Košnjek-Jerič Petra, Pušavec Majda, Hrnčič Inka

1. oktober


