
S KROTKOSTJO SPREJMITE VSAJENO BESEDO, KI IMA MOČ, DA REŠI VAŠE DUŠE
Kakšni so viri za človekova življenjska spoznanja oziroma od kod 

prejemaš osnovne informacije, ki opredeljujejo tvoje življenje? Vse vere 
imajo osnove katekizma, ki se ga skušajo držati. Tudi vsaka ideologija 
ima vodilo z osnovnimi pravili življenja; vsak narod ima ustavo, v katere 
so zapisane osnove skupnega življenja. Ni področja življenja, ki bi ne 
imelo nekaj osnovnih pravil. 

Ta so navadno prilagojena določeni skupnosti, v katerih ne manjkajo 
privilegiji za majhno skupino izbrancev, ki razlagajo pravila in določajo, 
kaj je prav in kaj narobe. Ta pestrost različnih pravil in življenjskih praks nas dela raznolike in 
povzroča določeno zmedo, ko opazujemo drug drugega, ko se primerjamo med seboj in ne 
moremo spregledati dejstva, da se določene prakse izključujejo med seboj tako drastično, da več 
ne več, kdo dela prav in kdo narobe. Takšni smo pač ljudje: najraje delamo to, kar nam ugaja in ne, 
kar je opredeljo kot skupno dobro in nujno potrebno za skupno življenje.

Apostol Jakob je v svojem času napisal krajše pismo, v katerem daje nekaj navodil za zdravo 
skupno življenje. Kot dober Jezusov učenec se je zavedal in dobil izkušnjo o tem, da »vsak dober 
dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči«. Razodetje ali Sveto pismo je kot 
osebno pismo za vsakega posameznika in za skupnosti, zato ga je treba kot takšnega sprejeti. 

Svojim naslovljencem zato apostol Jakob svetuje: »S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo, ki 
ima moč, da reši vaše duše. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo.«

Za kristjana je osnovi vir ali baza, na kateri utemeljuje svoje življenje Božja beseda, zbrana 
in zapisana v Svetem pismu. Posamezne knjige te zbirke vsebujejo osnovna navodila, ki so jih 
pisatelji zapisali po Božjem naročilu. Posebno vrednost imajo novozavezne knjige, še prav posebej 
evangeliji, ki so zbirka učenja, pričevanja, delovanja in predvsem življenja Jezusa Kristusa, kot 
Boga in človeka na zemlji. Posamezna pisma pa so že odgovor apostolov in prvih krščanskih 
skupnosti, ki so Jezusov nauk prenesle v konkretno življenje. Osnova, ki nam je dana z Božjim 
razdetjem, je za kristjana dovolj, da svoje življenje postavi na pravi temelj in si začrta pravo smer. 
Prihajamo od Boga in k njemu se vračamo, zato skušamo živeti v skladu s poslanstvom, ki smo 
ga prejeli. Nismo igra usode, ampak je naš Stvarnik hotel, da se rodimo, zato bomo tudi dajali 
odgovor o svojem poslovanju. Kristjan glede svojega življenja ne sme biti zmeden: ve, kje je njegov 
cilj in ima tudi dovolj pravih sredstev, kako bo ta cilj dosegel.
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Nedelja 22. nedelja med letom 30. avgust
 y 22. nedelja med letom. Godujeta Feliks (Srečko), mučenec in Alfred Schuster, škof.
 y Včeraj smo zaključili letošnji oratorij, ki se ga je udeležilo 67 otrok. Število otrok se vsako leto povečuje, kar je 

lepo znamenje, da otroci komaj čakajo te dneve skupnih počitnic. Z animatorji menimo, da je povečan obisk 
povezan tudi s pravim datumom, kajti otroci so konec avgusta že naveličani počitnic in komaj čakajo, da se kaj 
dogaja. Iskreno se zahvaljujem voditeljici Barbari Lombar in animatorjem za dobro pripravljen oratorij, prav 
tako hvala staršem, ki ste nam zaupali otroke. Zahvala tudi vsem tistim, ki ste nas vsak dan razvajali s pecivom in 
sadjem. O dogajanju na oratoriju boste več zvedeli na facebooku Oratorij Trstenik ali na župnijski spletni strani.

 y Iskrena hvala vsem za današnji ofer. Vaši darovi so namenjeni za plačilo orgel in zaključna dela pri obnavljanju 
kora. Naj dobrotni Bog povrne vašo velikodušnost s svojim blagoslovom.

 y Ker sem župnik tudi v Goričah, je potrebno nekaj prilagajanj terminov maš. Zato je od septembra naprej na Tr-
steniku župnijska sveta maša ob 10.00. Na podružnici Tenetiše ostane nedeljska sveta maša ob isti uri, ob 8.00. 
V Tenetišah smo s septembrom ukinili sobotno sveto mašo, ker je ta dan sveta maša v bolnišnici na Golniku 
in bi sicer imeli preveč maš na isti dan. Hvala za razumevanje.

 y Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah. V četrtek in petek je pred sveto mašo češčenje 
Najsvetejšega. Vabljeni.

 y Ta teden je začetek novega šolskega leta. Z veroukom bomo začeli drugi teden v septembru. Urnik verouka bo 
pripravljen ta teden.

 y Naslednjo nedeljo bo ob 11.00 na Mali Poljani maša ob zaključku pašne sezone. Vabljeni.
 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Če hočeš biti srečen, moraš srečo zaslužiti s tem, da imaš dobro srce, ljubiš 

svoje prijatelje, si potrpežljiv in velikodušen do svojih sovražnikov, jokaš z jokajočimi, drugim ne zavidaš sreče, 
delaš dobro vsem, slabega pa nikomur.

 y V septembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
800 Tenetiše
930

22. nedelja med letom
za ++ Jožove in starše Pušar
1. za + Angelo Krničar
2. za + Agnez (obl.) in Marka Marinčiča

30. avgust

Ponedeljek
1900

Rajmund Nonat, kardinal; Nikodem, Jezusov učenec
za + Angelo, Franca in brate Bečan

31. avgust

Torek
1900

Egidij (Tilen), opat; Nivard, škof
za + Franca Grašiča

1. september

Sreda
1900

Marjeta, mučenka; Janez Postivec, carigrajski patriarh
v zahvalo po namenu

2. september

Četrtek
1900

Gregor Veliki, papež in c. uč.; Bazilisa, mučenka
za + Marjana Zupana (obl.)

3. september

Petek
1900

Rozalija Sicilska, devica; Mojzes, prerok
za + Martina Smolko (obl.)

4. september

Sobota
2000

Mati Terezija, red. ustan.; Viktorin Asiški, mučenec
za ++ Skokove starše, brate in sestre

5. september

Nedelja
800 Tenetiše

1000

1100 M. Poljana

23. nedelja med letom, angelska nedelja
1. za + Štefana Požonca (obl.) in njegove starše
2. za + mamo Marijo (obl.) in očeta Miha Grašiča
za + duhovnika Antona Maroša
v zahvalo ob koncu pašne sezone

6. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Lombar Anka
Tenetiše – Kern Darka

5. september


