
MILOST VAM IN MIR OD BOGA, NAŠEGA OČETA
Kaj želimo drugemu ob godu, rojstnem dnevu, dobro opravljeni maturi, 

končani diplomi, novi službi? V prvi vrsti zdravja, ker menimo, da je to 
osnova za vse drugo. Nato je na vrsti dobro počutje, ali želja, da bi imeli 
pravo družbo, ki nas bo sprejemala. In s tem se navadno naše želje nehajo. 
Drugemu želimo stvari, ki jih je mogoče izmeriti in jih razbrati z dobrega 
zunanjega videza. Kaj pa notranje, duševno počutje? O tem večina ne 
razmišlja oziroma se obnašajo, kot da to ne obstaja. Drugim zavidamo lepo 
hišo, prestižen avto, vikend na morju, draga potovanja. Vse to opazimo in nas bode v oči. Kaj 
pa se dogaja v posameznikovi notranjosti je velikokrat zakrito oziroma izbruhne na dan, ko to 
nismo pričakovali. In takrat vzdihnemo: „Vse je izgledalo tako v redu, sedaj pa ... Kdo bi razumel, 
kaj se skriva v človeku!“

Apostol Pavel je imel izredno izostren notranji vid. Zelo so ga motile stvari, ki so jih vsi opazili, 
a sam je iskal prave vzroke zanje drugje, kot jih išče večina. Prepričan je bil, da za slabo počutje 
niso krivi slabi življenjski pogoji, družba, ki je posameznika potisnila na rob, travme iz mladosti, 
revščina, v kateri se je posameznik rodil. Večji del krivde si moramo pripisati sebi, ker se nismo 
potrudili, da bi se spoznali, da bi odkrili svoje sposobnosti in naredili svoj življenjski načrt. Tukaj 
nam pride zelo prav star pregovori: Brez muje, se še čevelj ne obuje. Kdor se ne potrudi, v življenju 
ne bo nič dosegel. Zato apostol Pavel v pismu Korinčanom najprej izpostavi samega sebe: „Pavel, 
po Božji volji poklican apostol Kristusa Jezusa!“ Pavel ve, kdo je in kakšno pravico ima, da jim 
piše pismo. Nato v uvodnem pozdravu zapiše, kaj želi tej skupnosti, da bo srečna in zadovoljna: 
„Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.“ Kaj jim želi?

Najprej jim želi, da bi bili odprti za Boga, kajti samo v notranji pripravljenosti in odprtosti 
lahko občutijo Božje darove. Bog vedno pošiljajo svojo milost, a mnogi je ne opazijo. Ko si odprt 
za Boga, najprej občutiš njegov mir, ki ni nekaj zunanjega, ampak dobro notranje počutje, ko si 
srečen in zadovoljen, ker si to, kar si. To otrok občuti ob svojih starših, ki ga sprejemajo kljub 
njegovi porednosti in nehvaležnosti. In končno Pavel Korinčanom želi, da bi Jezusa Kristusa 
občutili in sprejeli kot svojega odrešenika. Ko se zavedaš, da si grešnik, potrebuješ ob sebi nekoga, 
ki je večji od tebe, na katerega se lahko vedno zaneseš, da ti bo pomagal in ti stal ob strani. Pavel 
želi Korinčanom in vsem nam, da bi evangelij sprejeli kot veselo novico, ki je namenjena vsem 
ljudem dobre volje. Od nas pa je odvisno, ali jo bomo sprejeli.
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Nedelja 2. nedelja med letom 15. januar
yy Danes je 2. nedelja med letom. Godujeta Absalom, koprski škof in Pavel iz Teb, puščavnik.
yy Danes pobiramo sedežnino. Iskrena hvala vsem, ki na tak način pomagate vzdrževati naše cerkvene objekte. 
Naj vam dobri Bog bogato poplača vašo radodarnost.
yy Katoliške gimnazije napovedujejo dneve odprtih vrat. V Želimljah bo to v soboto, 21. januarja z začetkom ob 
10.00, v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu pa 28. januarja. Kaj več si zaintesirani lahko preberete na plakatih, ki 
jih najdete na stenčasu. Na policah za tisk imate nekaj zgibank.
yy V sredo, 18. januarja je začetek tedna molitve za edinost kristjanov. Pri mašah bo krajše branje o prizadevanjih 
katoliške Cerkve pri zbliževanju s pravoslavno in protestantskimi cerkvami. Ta teden še prav posebej vključi-
mo v svojo osebno molitev prošnje, da bi se kristjani različnih cerkva čim bolj povezali med seboj v skupnih 
prizadevanjih za mir in solidarnost med narodi.
yy V januarju bo 2. dekanijsko srečanje za birmance in njihove starše. Srečanje bo 29. januarja ob 17.00 v dvorani 
krajevne skupnosti Trstenik. Med nami bo »čarovnik«, salezijanec Jaka Trček, ki je župnik v Šentrupertu na 
Dolenjskem. Rezervirajte si čas, ker bo res zabavno, pa čeprav se bomo pogovarjali o resnih stvareh priprave 
na samostojno življenje.
yy Apostolska spodbuda Radost življenja: Tam, kjer v hiši za mizo sedita mož in žena, se pojavijo otroci, ki ju 
spremljajo »kakor oljčne mladike« (Ps 128,3); to pomeni polni energije in življenjske moči. Če so starši temelji 
hiše, so otroci »živi kamni« družine …  V Novi zavezi je govor o »Cerkvi, ki se zbira v hiši« (1 Kor 16,19). 
Življenjski prostor družine se je spremenil v domačo cerkev, v kraj evharistije, navzočnosti Kristusa, sedečega 
za isto mizo. (14 in15)
yy Januar je mesec verskega tiska, zato vas naprošam, da pravočasno poravnate naročnino. Celoletna naročnina 
Družine je 98,80€, Ognjišče pa stane 30,90€.
yy V mesecu januarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. nedelja med letom
za + Jakoba Kerna (obl.)
1. za + Marjana Zaplotnika (obl.)
2. za + Blaža Urbanca (obl.)

15. januar

Ponedeljek
1730

Honorat, škof; Jožef Tovini, laik in tretjerednik
za + Edota Bečana, dar sosedov

16. januar

Torek
1730 

Anton (Zvonko), puščavnik in opat; Anton Koprski, red.
1. za + Toneta Perčiča
2. za + Franca Štefeta

17. januar

Sreda
1730

Marjeta Ogrska, kneginja; Jakob Hilarij Cosan, mučenec
za + Marijo Ribnikar

18. januar

Četrtek
1730

Makarij Aleksandrijski, opat; b. služ. Friderik Baraga
za + Vogarjevga Joža, dar družine Jožice Perčič

19. januar

Petek
1730 

Sebastijan (Boštjan), mučenec; Fabijan, papež in mučenec
za + Manco Dobrin, dar sosedov

20. januar

Sobota
1900

Neža (Agnes, Janja), mučenka; Epifanij Pavijski, škof
za + Vinka Valjavca (obl.)

21. januar

Nedelja
730 Tenetiše
830

3. nedelja med letom
za + Miha in Antonijo Arnež ter vse ++ Mauščeve
za + Frančiško in Franca Ušlakarja

22. januar

čiščenje in krašenje Trstenik – Javornik Mija
Tenetiše – Bajželj Irena

21. januar


