
ČE NE POSLUŠAJO MOJZESA IN PREROKOV, SE NE BODO  
DALI PREPRIČATI, ČETUDI KDO VSTANE OD MRTVIH

Sodobnik je povsod priklopljen na informacije. S pametnim telefonom 
so mu vsak trenutek dostopni najbolj sveži dogodki širom po svetu, preko 
facebooka je povezan s številnimi prijatelji, s katerimi lahko čveka o vseh 
mogočih neumnostih. Vedno je sredi življenja in ima občutek, da je sam 
del svetovnega dogajanja. Ob vsej poplavi informacij pa se marsikdo vpraša: Kaj je resnica 
in kaj laž? Kdo je dobronameren svetovalec in kdo zvodnik? Na koga se lahko zanesem in 
mu zaupam? Med informacijami in dobrimi nasveti je globok prepad, ki ga tisti, ki stalno 
bulji v ekran, sploh ne opazi. Hkrati pa se tudi sodobnik zaveda, da je večkrat na majavih 
tleh, brez pravih izkušenj in je prisiljen poslušati in se učiti.

Zgodba o bogatašu, ki se je oblačil v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan 
sijajno gostil in o revežu, ki je poln ran in lačen ležal pri njegovih vratih, je zelo simbolična. 
Bogataš je menil, da je najbolj pameten in vpliven, a ne poznamo njegovega imena, revež, 
pa je ničvreden, zaničevan od vseh, ime mu je Lazar in nam ga Jezus daje za zgled. O 
bogatašu vemo, da mu v življenju ni ničesar manjkalo: bil je privlačen s svojo zunanjostjo, 
povsod je bil v ospredju in lahko smo prepričani, da se je gibal v krogu elitnih, vplivnih 
ljudi. O Lazarjem življenju pa ne vemo nič, zato nas preseneti podatek, da so ga po smrti 
angeli odnesli v Abrahamovo naročje. Bogataš pa je v podzemlju trpel muke. Kaj je 
bogatašu manjkalo in v čem je bil Lazar boljši od njega?

Lazar je imel ime, ki mu ga je dal Bog ob njegovem rojstvu. Tudi bogataš je s svojim 
rojstvom prejel ime, kajti Bog ne ustvari nekaj, kar ni dobro. Očitno je bogataš s svojim 
lahkim življenjem svoje ime izgubil in Božjo podobo o sebi zapravil. Njegovo bogastvo in 
trenutni užitki so ga notranje izropali, ostal je brez prave vsebine, nehal je biti Božji otrok, 
izgubil je ime. Lazarja pa njegova revščina ni spravila s tira, njegovo življenje je bilo sicer 
skromno, a zaradi tega ni zavrgel Boga. Čeprav je bil v očeh ljudi ničvreden, se je zavedal, 
da ga ima Bog rad. Zato je Boga spoštoval in se držal njegovih zapovedi. 

Kaj bi danes Jezus rekel sodobniku, ki se izgublja, ki je brez imena, ker ne ve, kdo je 
njegov stvarnik in kaj ga čaka po smrti. Verjetno bi mu rekel iste besede, kot jih je rekel 
bogatašu: »Če ne poslušate Mojzesa in prerokov, vas ne bo prepričalo niti to, da kdo vstane 
od mrtvih!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 26. nedelja med letom 29. september
 y Danes je 26. nedelja med letom. Godujejo: Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli ter Janez Duklanski, redovnik.
 y Pred nami je mesec oktober, Marijin mesec, mesec rožnega venca. Naslednjo nedeljo bo zunanja slovesnost 
Rožnovenske Matere Božje. Obliko molitve, podobne današnjemu rožnemu vencu, so od začetka radi imeno-
vali Marijin psalter. Takšno molitev so začeli širiti dominikanci in v različnih bratovščinah, ko so radi ponav-
ljali pozdrav angela Gabrijela Mariji ter pri tem premišljevali veselje, ki ga je blažena Devica Marija občutila 
ob raznih dogodkih ali skrivnostih Jezusovega življenja. Uporaba vrvice in na njej nabranih jagod pri molitvi 
rožnega venca izvira iz praktične potrebe; prišla je ta navada na Zahod z Vzhoda, kjer npr. menihi na gori Atos 
že od nekdaj uporabljajo podobno vrvico z jagodami kakor naš rožni venec (imenovan tudi môlek); le da ato-
ška molitvena vrvica obsega mnogo več jagod.  Ponavljanje molitvenih obrazcev ustreza človekovi naravi, ko-
likor takšno ponavljanje izraža globino in iskrenost misli, hotenja in čustev. Rožni venec ima izredno vzgojno 
vrednost; že sam po sebi je učinkovita šola življenja v Kristusu ob Marijinem vodstvu. Zato v mesecu oktobru 
zmolimo vsak večer vsaj kakšno desetko. Ko je v cerkvi maša bo četrt ure pred mašo rožni venec.

 y Kot ste lahko prebrali v zadnjih oznanilih, bo letos misijonska tombola v nedeljo, 13. oktobra po župnijski sveti 
maši. Priporočamo se za dobitke. Otroci vas bodo med tednom obiskali s srečkami. Cena srečke je 2 €. Podpri-
mo to našo tradicionalno misijonsko akcijo in na tak način pomagajmo našim misijonarjem.

 y Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Ni dobro, če starši postanejo svojim otrokom vsemogočna bitja, ki 
jim edinim lahko zaupajo, kajti tako preprečijo njihovo primerno socializacijo in čustveno zorenje. Da bi lah-
ko starševsko vzgojno vlogo razširili in uveljavili tudi v širšem družbenem prostoru, so krščanske skupnosti 
poklicane, da podpirajo vzgojno nalogo družin, posebno s katehezami uvajanja. Sinoda je tudi hotela potrditi 
pomen katoliških šol. Te šole izvršujejo pomembno funkcijo, ko gre za to, da podpirajo starše pri vzgoji otrok. 
Katoliške šole je treba v njihovem poslanstvu spodbujati, naj pomagajo učencem, da bodo rasli v zrele odrasle, 
ki morejo na svet gledati s pogledom Jezusove ljubezni in razumejo življenje kot poklicanost, da služijo Bogu. 
V ta namen je treba odločno vztrajati pri svobodi Cerkve, da posreduje svoj nauk, kakor tudi pri pravici vzgo-
jiteljev do ugovora vesti. (279)

 y V mesecu oktobru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

26. nedelja med letom
za + Cirila Hrnčiča, 30. dan po pogrebu
za + Andreja Koširja (obl.)

29. september

Ponedeljek
1900

Hieronim, duhovnik in c. uč.; božji služabnik Andrej Majcen
za + Zdravkota Zima

30. september

Torek
1900 

Terezija Deteta Jezusa, red., c. uč.; Alojzij Monti, red. ustan.
za + Marijo Štern, darovale hčerke

1. oktober

Sreda
1900

Angeli varuhi; Anton Chevrier, duhovnik
za + Marjana Zupana

2.  oktober

Četrtek Frančišek Borgia, redovnik; Gerard, opat
ni svete maše

3.  oktober

Petek Frančišek Asiški, red. ustan.; Avrea (Zlatka), devica
ni svete maše

4.  oktober

Sobota
2000

Marija Favstina Kowalska, red.; Flora (Cvetka), devica
za + očeta Cirila (obl.) in mamo Frančiško

5.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše
830

27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja
za + Mici Pušavec, darovali sosedje
za + Antona (obl.) in Manco Dobrin

6.  oktober

čiščenje in krašenje Trstenik – Stare Peter
Tenetiše – Bajželj Irena

5.  oktober


