
BODITE ISTIH MISLI IN ISTE LJUBEZNI, ENE DUŠE IN ENEGA MIŠLJENJA
Kaj vodi sodobnikovo življenje? Česa se oklepa pri postavljanju svojih 

ciljev? Vsekakor večina vidi najprej samega sebe, svoje potrebe in svoje sa-
nje. Priznati je treba, da je človek po svoji naravi egoist, kar sodobni libe-
ralizem izpostavlja s pretiranim poudarjanjem človekovih pravic in posa-
meznikove enkratnosti. Strinjam se z dejstvom, da je vsak človek enkraten 
in neponovljiv, zato ne razumem nauka o reinkarnaciji. Kar je enkratno, je 
neponovljivo, saj nismo narejeni po tekočem traku. Zaradi svobode, ki jo prejmemo kot 
edino bitje na zemlji, so naša dejanja zavestna, osebna in s tem tudi odgovorna. To je imel 
verjetno v mislih tudi apostol Pavel, ko Filipljanom svetuje: »Če premore kaj opominjanje 
v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo Duha, če kaj sočustvovanje in 
usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega 
mišljenja.« 

Pavel najprej izpostavi človekovo enkratnost in hkrati nepopolnost. Smo ustvarjenja 
bitja, vsak s svojimi enkratnimi sposobnostmi, ki jih daje na razpolago skupnosti, v kateri 
živi. Skupnost gradijo nepopolni posamezniki, zato najdemo v njej vedno določeno število 
izkoriščevalcev, ki samo jemljejo, nič pa ne dajejo. Njim je namenjen Pavlov opomin in 
spodbujanje iz ljubezni, da bi se zavedali, kako je prava ljubezen v nenehnem dialogu: kdor 
ljubi daje in prejema hkrati. Tako se gradi skupnost, ki ima istega Duha, ki jo povezuje med 
seboj in ji daje moč, da so posamezniki sposobni presegati svoje sebične želje in tako graditi 
novo celoto, ki je močnejša in trdnejša zaradi istega duha, istih ciljev in interesov. Kjer je 
Božji Duh, tam je v ospredju nesebična ljubezen, usmiljenje in prizanašanje. Zato v družini, 
kjer sprejemajo drug drugega takšnega kot je, ni nihče postavljen na stranski tir, ampak se 
vsi veselijo drug drugega, saj čutijo, da so skupaj močni in nepremagljivi.

Kakšne motive ima v ozadju apostol Pavel, da lahko tako razmišlja? Njegovi motivi niso 
filozofski, ampak zelo stvarni. Pred seboj ima konkreten zgled: »To mislite v sebi, kar je 
tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z 
Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben lju-
dem.« Za zgled nam je dan popoln človek, Jezus Kristus, ki se je zaradi nas ponižal, sprejel 
človeško naravo in šel na križ. Tako nam je konkretno pokazal, kakšna mora biti popolna 
ljubezen: nesebična, vedno osebna in pripravljena tudi umreti za drugega.
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Nedelja 26. nedelja med letom – rožnovenska nedelja 1. oktober
yy Danes je 26. nedelja med letom, rožnovenska nedelja. Godujeta Terezija Deteta Jezusa, cerkvena uči-
teljica in Alojzij Monti, redovni ustanovitelj.
yy Danes je Rožnovenska nedelja in začetek Tedna za življenje z naslovom: Kako je lepo upanje, ki mi ga daje 
Bog. Upanje se rojeva iz luči, ki prihaja od zgoraj, je dar Boga, dar Gospodove križane ljubezni. V ospredju 
razmišljanj tega tedne so družine, v katerih so posamezni člani bolni telesno in duhovno ter potrebujejo 
naše podpore. Bodimo jim blizu.
yy Mesec oktober je posvečen Mariji, rožnovenski Materi božji. Prav je, da poživimo to molitev v naših dru-
žinah. Doma si vzemite čas vsaj za kakšno desetko skupne molitve vsak dan. V cerkvi bomo imeli vsak dan 
20 minut pred mašo molitev rožnega venca. Vabljeni.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah.
yy V soboto, 7. oktobra bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu jesensko srečanje članov ŽPS. Geslo letošnjega 
srečanja je: Hoditi z družino. Prav je, da se skupaj organiziramo, da ne bo treba vsakemu iti s svojim vozi-
lom. Do ponedeljka moram vedeti, kdo bi se udeležil tega srečanja, ki traja od 9.00 do 13.00.
yy Misijonska nedelja bo 22. oktobra. Tudi letos smo se odločili, da bomo organizirali misijonski srečolov. 
Srečke bodo otroci začeli prodajati štirinajst dni prej. Že sedaj se priporočamo za dobitke.
yy Apostolska spodbuda Radost življenja: Veliko ljudi živi neporočeno, ne samo, da se posvečajo svoji pri-
marni družini, temveč pogosto opravljajo mnoga opravila v krogu svojih prijateljev, v cerkveni skupnosti 
in v poklicnem življenju. Mnogi dajo svoje sposobnosti tudi v službo krščanske skupnosti v obliki dobro-
delnosti in prostovoljnega dela. Potem so še tisti, ki se ne poročijo, ker posvetijo svoje življenje ljubezni do 
Kristusa in bratov. Njihova predanost na poseben način bogati družino v Cerkvi in družbi. (158)
yy V mesecu oktobru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

26. nedelja med letom – rožnovenska nedelja
za župljane
za + Vogarjevga Joža, dar sosedov

1. oktober

Ponedeljek
1900

Angeli varuhi; Anton Chevrier, duhovnik
za + Vetrovega Joža, dar sosedov

2.  oktober

Torek
1900

Frančišek Borgia, redovnik; Kandida, mučenka
za + Cirila (obl.) in mamo Frančiško Valjavec

3.  oktober

Sreda
1900

Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj; Zlatka, devica
za + Franca, Angelo in brate Bečan, dar sester

4.  oktober

Četrtek
1900

Marija Favstina Kowalska, redovnica; Cvetka, devica
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

5.  oktober

Petek
1900 

Bruno, ustanovitelj karuzijanov; Fides, mučenka
za + Angelo Krničar (obl.) in vse ++ Krničarjeve

6.  oktober

Sobota
2000

Rožnovenska Mati božja; Justina, mučenka
za + Marijo in Ernesta Petrovič

7.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše
830

27. nedelja med letom
za + Petra (obl.) in Angelo Rezàr, Jožeta in Frančiško Avsenik
1. za + Franca (obl.) in Frančiško Ušlakar
2. za + Antona (obl.) in Manco Dobrin

8. oktober

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Perčič Jožica
Tenetiše – Gjuran Erika

7.  oktober


