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MOŽ BO ZAPUSTIL OČETA IN MATER IN SE PRIDRUŽIL ŽENI IN BOSTA
OBA ENO TELO

Človeška govorica se zelo prilagaja novim razmeram, jezik se posodablja
bolj kot je bilo to v preteklosti in tako določeni izrazi gredo v pozabo, novi pa
dobivajo zakonito pravico obstoja. V polpretekli dobi smo še govorili o možu
in ženi, pa o poroki in družini, danes so ti izrazi zamenjani z nadomestki
kot so: partner; živita skupaj, a imata ločeno življenje; sta v skupnem
gospodinjstvu. So to le novi izrazi, ali gre za kaj več? Mislim, da lahko govorimo o drugačni
miselnosti in novi praksi, kar nima nič skupnega z nekdanjimi opredelitvami.
Kaj sta bila mož in žena v klasični družini, nam je popolnoma jasno: dva, ki sta postala eno,
se med seboj dopolnjujeta, živita drug za drugega in sad te skupnosti je družina kot osnovna
celica razvoja in rasti novih generacij. Ko govorimo o partnerjih pa dva nista več eno, ampak
gre za dve ločeni samostojni enoti, ki pač dajeta nekaj skupaj, da lahko preživita. Zako ne
govorimo več o družini, ampak o skupnem gospodinjstvu, kjer so pogostokrat skupaj otroci
iz različnih skupnosti. To pa ni več družina, ampak hotel, kjer pridejo ljudje občasno skupaj,
da se najedo in prespijo, čez dan pa so razkropljeni in brez kakšnih skupnih načrtov. Temu je
treba dodati še dve novi ekstremni obliki obnašanja novih generacij: veliko je otrok, ki komaj
čakajo, da postanejo polnoletni, potem pa zbežijo in ne želijo imeti s svojimi starši nobenih
stikov. To je še toliko bolj pereče tam, kjer so se starši ločili in so otroci morali obvezno biti
zdaj pri enem, drugič pri drugem. Na drugi strani pa je vedno več takih, ki ostanejo mamini
sinčki in očetove punčke ter ne mislijo na kakšno samostojno, neodvisno življenje, saj se pri
starših, ki jih razvajajo, počutijo odlično.
Kako v takšni razslojeni družbi zvenijo Jezusovi besede: »Na začetku stvarjenja ju je Bog
ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi
in bosta oba eno telo!« Težko je o tem govoriti, vendar je treba to poudarjati. Moški in ženska
sta res dve samostojni polovici, ki se morata združiti in poenotiti, sicer bo nekaj manjkalo,
ostala bosta polovični osebnosti. Zato govorimo o pomembnosti zakramenta svetega zakona,
kajti Bog je tisti, ki je sposoben dva poenotiti s svojo milostjo in biti garancija za skladnost
zakona in družinskega življenja. Kar je on združil tega ne ločuje, ampak ostaja zvest. Nič pa se
ne zgodi na silo. Zato se zakonca trudita, da se čim bolj približala skupnosti treh božjih oseb:
Očeta, ki je naš Stvarnik, Sina, ki je naš Odrešenik in Svetega Duha, ki nas posvečuje in vodi.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
27. nedelja med letom – rožnovenska
7. oktober
yy Danes je 27. nedelja med letom, rožnovenska. Godujeta: Rožnovenska Mati Božja in Justina, devica in
mučenka.
yy Danes je praznik Rožnovenske Matere Božje. Praznik je bil vpeljan kot spomin na zmago v bitki pri Lepantu,
ko so evropski krščanski vladarji s svojo vojsko porazili številčno veliko močnejše turško ladjevje. Zmago so
od samega začetka pripisovali molitvi rožnega venca. Ker je ta molitev čudovita šola življenja s Kristusom pod
Marijinim vodstvom, je prav, da v oktobru vsak večer zmolimo vsaj kakšno desetko rožnega venca.
yy V torek bo roditeljski sestanek za starše letošnjih birmancev. Srečanje bomo imeli ob 20.00 v pevski sobi.
yy Še en teden zbiramo prijave za nove ministrante. Starši, navdušite predvsem fante, da se vključijo v ta način
sodelovanja v župniji.
yy Tudi letos bomo imeli misijonsko tombolo. Ta pa ne bo na misijonsko nedeljo, ampak eno nedeljo prej, 14.
oktobra. Mašo bodo pripravili veroukarji z otroškim pevskim zborom, po maši pa bo običajni srečolov. Veroukarji so že dobili srečke in vam jih bodo ponudili. Cena srečke je enaka že več let, 2 €. Priporočamo se za
dobitke, kajti izkupiček od srečk bomo namenili salezijancu Jožetu Andolšku, ki s svojimi ekipami dijakov in
profesorjev med počitnicami deluje v Etiopiji.
yy Za romanje v Švico sta še prosti dve mesti. Če se kdo želi udeležiti tega zelo bogatega potovanja, naj se hitro prijavi.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: V skladu z osebnim in človeško vsestranskim značajem zakonske
ljubezni je prava pot za načrtovanje družine pot sporazumnega dialoga med zakoncema, upoštevanja časov
in spoštovanja dostojanstva sozakonca. Kolikor bolj zakonca poskušata v svoji vesti poslušati Boga in njegove
zapovedi (prim. Rim 2,15) in sprejemata duhovno spremljanje, toliko bolj postaja njuna odločitev notranje
prosta vsake samovolje in prilagajanja načina obnašanja v okolju. Ker so prva leta zakonskega življenja vitalno
in občutljivo obdobje, je pastoralno spremljanje zelo pomembno. Župnija je zato tisti prostor, kjer so izkušeni
pari na voljo mlajšim, po možnosti s pomočjo združenj, cerkvenih gibanj in novih občestev. Mladoporočence
je treba spodbujati k bistveni nalogi, da sprejemajo otroke kot velik dar. Bogoslužje, molitveno življenje in
evharistija za družine so zato pomembni dogodki pri evangelizaciji družin. (222 – 223)
yy V oktobru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
7. oktober
Nedelja
27. nedelja med letom – Rožnovenska
730 Tenetiše
za ++ starše Preskar in brata Ivana
1. za + Antona (obl.) in Manco Dobrin
830
2. za zdravje
Ponedeljek
Benedikta, devica in mučenka; Tajda, spokornica
8. oktober
1900
za + Janeza Ješeta, dar Alenke Dobrin
Torek
Abraham, svetopisemski očak; Sara, svetopisemska žena
9. oktober
1900
za + očeta Jankota Košnika (obl.)
Sreda
Danilo (Danijel), mučenec; Florencij in Kasij, mučenca
10. oktober
1900
za + Frančiško Štefe (obl.) in vse ++ Mlinarjeve
Četrtek
Janez XXIII., papež; Filip, diakon
11. oktober
1900
za + Cilko Teran, dar sosedov
Petek
Maksimilijan Celjski, muč.; Marija Terezija Fasce, red.
12. oktober
1900
za + Francko Gregorc, dar sosedov
Sobota
Gerard, vitez; Koloman, mučenec
13. oktober
2000
za + Ivano Javornik (obl.)
14. oktober
Nedelja
28. nedelja med letom
730 Tenetiše
1. v zahvalo za Božje varstvo
2. za + Petra (obl.) in Angelo Rezàr, ++ Blejčeve in Cimpermanove
za + Vogarjevga Joža
830
čiščenje in krašenje Trstenik – Ravnihar Andreja
13. oktober
Tenetiše – Gregorc Romana

