
SVETO PISMO TI PO VERI V JEZUSA KRISTUSA DA MODROST
Ko se z otroki pogovarjamo o Svetem pismu, se marsikakšen obregne: „Ali 

bomo spet poslušali te pravljice?“ Za marsikoga, ne le za otroka, ampak tudi 
odraslega, je Sveto pismo zbirka lepih zgodb in nič več. Literarni kritiki vedo 
povedati o tej zbirki različnih literarnih vrst veliko več, a večina se oklepa mnenja, 
da knjiga nima kakšne prave življenjske vrednosti, pa čeprav je prevedena v več 
kot dva tisoč jezikov. Tako gleda na Božje razodetje človek, ki meni, da Boga ne 
potrebuje in mu je vse, kar je povezano z najvišjim bitjem, odveč.

Kot kristjani smo prepričani, da je v Svetem pismu razodeta Božja beseda. Boga sicer lahko 
spoznavamo tudi iz stvarstva, iz urejenosti, ki je pogoj za sleherno skladno življenja, a ustvarjeni 
svet nam ne pove ni natančnega o Bogu stvarniku. Moral se nam je razodeti, zato nam je govoril 
po očakih in prerokih, nazadnje nam je spregovoril po svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki je postal naš 
odrešenik. Sedaj je vse povedano in tudi zapisano, zato se ne bo zgodilo nič presenetljivega. Apostol 
Pavel je bil prepričan, da nas sedaj rešuje samo vera, kajti po njej prejemamo pravo spoznanje in 
modrost za vsakdanje življenje. Takole je pisal prijatelju: „Dragi Timotej, ostani pri tem, česar si se 
naučil in v veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil. Že od otroštva poznaš Sveto pismo in to ti more 
po veri v Jezusa Kristusa dati modrost, ki pelje v rešitev.“

Pravo modrost ne prejmemo kar tako, ampak je treba po njej hrepeneti, si jo izprositi in 
izmoliti. Zato je Pavel prepričan, da je vera osnova, ker naša dela ne morejo biti dobra in zaslužna 
pred Bogom brez vere v tistega, ki je naš odrešenik in je prišel na svet z enim samim namenom, da 
bi nas usmeril na svojega Očeta, ki nas sprejema takšne kot smo in hoče, da smo njegovi ljubljeni 
otroci.

Zakaj se lahko zanesemo na Kristusa, pa čeprav nismo z njim hodili iz kraja v kraj in ga poslušali, 
ko je govoril o tem, kaj je potrebno storiti, da pridemo v nebeško kraljestvo. Tudi takrat mu niso 
vsi verjeli in so ga mnogi zapustili. Ali bi bilo z nami kaj boljše? Če iščemo le človeško modrost, ki 
jo predstavljajo različni užitki, potem nas Jezus ne bo nikoli prepričal. Treba se mu  prepustiti in 
mu dovoliti, da nas lahko spremeni in usmeri v tisto, kar ostane in kar molj časa ne more uničiti. 
Vsi hrepenimo po večnem življenju, a se hkrati brezglavo oklepamo tega, kar mine, kar je samo 
prehodno in nas zato ne more popolnoma osrečiti. Zato je prav, da Pavlov nasvet vzamemo kot pot, 
ki jo je treba prehoditi: »Ostani pri tem, česar si se naučil in drži se Svetega pisma. V njem je prava 
modrosti, ki ti odpira vrata v nebesa!«
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Nedelja 29. nedelja med letom 17. oktober
yy Danes je 29. nedelja med letom. Godujeta Jadviga (Hedvika), kneginja in redovnica ter Marjeta Marija 
Alakok, redovnica.
yy Današnji ofer v župnijski in podružnični cerkvi je namenjen za poravnavo stroškov obnove notranjosti cerkve 
v Tenetišah. Naredili smo veliko več kot smo načrtovali, ker se nam je zdelo smiselno obnoviti vse, kar je bilo 
potrebno, ker je bilo nujno postaviti oder po vsej cerkvi, kar seveda ni majhen strošek. Spomladi bo treba po-
vezati še strelovod na cerkvi in s tem bodo vsa obnovitvena dela zaključena. Iskrena hvala vsem, ki ste ta teden 
prinesli svoj dar za obnovo v župnijsko pisarno. Prav tako Bog plačaj za današnji ofer.
yy Naslednjo nedeljo, 23. oktobra bo misijonska nedelja. Letošnja nedelja ima za geslo: »Samo, če smo 'usmiljeni 
kakor Oče', smo misijonarji.« V ospredju je zgled nove svetnice Matere Terezije, ki nas spodbuja, da smo blizu 
vsem tistim, ki so v materialni ali duhovni stiski. Zato nam naroča: »Pojdi tja in bodi moja luč!« Nabirka te 
nedelje bo namenjena za slovenske misijonarje. Kot lansko leto bo tudi tokrat misijonska tombola oziroma 
srečolov takoj po sveti maši. Veroukarji se bodo oglasili pri vas s srečkami. Cena srečke je 2 €. Priporočamo se 
za dobitke, ki jih prinesite do petka, da bomo lahko v soboto pravočasno pripravili vse potrebno za srečolov. 
Že sedaj iskrena hvala za vašo velikodušnost.
yy Hitro se približuje 1. november, dan Vseh svetih, ko se spominjamo naših rajnih. Pravočasno naročite molitve 
za svoje pokojne svojce, kajti tik pred praznikom imam veliko dela na obeh župnijah in bom zato manj časa 
v pisarni.
yy Sveto leto usmiljenja: Vera je zares Božji dar in ne sad prozelitizma (spreobračanja ljudi druge vere); raste  pa 
zahvaljujoč veri in usmiljeni ljubezni misijonarjev ter vseh kristjanov, ki so Kristusove priče. Ko gredo Jezusovi 
učenci po poteh sveta, se jih prosi prav za to ljubezen, ki ne pozna mere, ampak poskuša do vseh pristopati z 
mero, ki je Gospodova. Oznanjamo najčudovitejši in največji dar, ki nam ga je dal Jezus: njegovo življenje in 
njegovo ljubezen.
yy V mesecu oktobru je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

29. nedelja med letom
1. za + Slavka Grašiča (obl.)
2. za + mamo in ata Kališnik in v zahvalo
3. po namenu
za + duhovnika Franca Levstka

16. oktober

Ponedeljek
1900

Ignacij Antiohijski, škof in mučenec; Florencij, škof
za spreobrnjenje in odpuščanje naših grehov

17. oktober

Torek
1900

Luka, evangelist; Just, mučenec
za + Milko Markuta (obl.)

18. oktober

Sreda
1900

Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebeuf, mučenec
za + Cirila (obl.) in mamo Frančiško

19. oktober

Četrtek
1900

Rozalija, redovnica; Irena, mučenka
za + Mirka Lombarja, dar sestrične od Elce

20. oktober

Petek
1900 

Uršula, devica in mučenka; Hilarion, opat
za + Vetrovega Joža, dar sosedov

21. oktober

Sobota
2000

Janez Pavel II., papež; Marija Saloma, svetopisemska žena
1. za + Marjana Kikelj, dar tete Angele
2. za + Ivano Sodnik

22. oktober

Nedelja
730 Tenetiše

830

30. nedelja med letom – misijonska nedelja
1. za + Marijo Dolžan, dar sosedov
2. za ++ starše Preskar
za + Vogarjevega Joža, dar Mirka in Damjane Tavčar

23. oktober

čiščenje in krašenje Trstenik – Gregorc Jana
Tenetiše – Markovič Anica

22. oktober


