
KAMEN, KI SO GA ZIDARJI ZAVRGLI, JE POSTAL VOGELNI KAMEN
Kdo še ve, kaj je to »vogelni« kamen? Danes govorimo o njem samo 

še v pregovorih, ker nam je bolj blizu izraz »temeljni« kamen. Vsaka 
pomembna stavba ima vgrajen temeljni kamen ali prvi kamen, ki nosi 
s seboj listino, pod katero so se podpisali odgovorni za gradnjo. Zato 
pravimo, da je ta kamen najpomembnejši, ker so z njim povezane temeljne 
stvari: zakaj je prišlo do odločitve za stavbo, s kakšnim namenom bo 
zgrajena, kdo so investitorji in izvajalci, komu je stavba namenjena. V starih časih je vse 
to predstavljal »vogelni« kamen.

Kaj nam hoče Jezus povedati s stavkom: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal 
vogelni kamen?« Poudarek je na kamnu, ki je zavržen, ker se zdi neuporaben in je zato 
njegovo mesto na smetišču. Velikokrat se zgodi, da zaradi malomarnosti, objestnosti, 
nevednosti in neznanja, dragocene stvari zavržemo in nanje pozabimo. Čez čas pa nekdo 
zavrženi kamen odkrije kot neprecenljivo vrednost, kot velik zaklad, za katerega se splača 
veliko žrtvovati. Vzame ga  s seboj in postane vogelni kamen nove zgradbe. V ozadju te 
Jezusove trditve je globoka simbolika, povezana z izvoljenim narodom. Za očake, sodnike, 
preroke in tudi nekatere kralje, kot sta bila David in Salomon, smemo trditi, da so bili 
takšni vogelni kamni ali temelji zaveze med Bogom in izvoljenim narodom. Narod pa je te 
kamne imel za neuporabne, ni poslušal Gospodovih poslancev, preganjal jih je, se oklepal 
kulture in navad svojih sosedov, častil njihove bogove in tako s svojim grešnim življenjem 
pretrgal zavezo z Bogom. Z nastopom Janeza Krstnika je takšno stanje naroda postajalo 
vedno bolj očitno in Janez je bil poklican, da potegne s smetišča to, kar je bilo zavrženo 
kot brezvredni kamen. Klical je k pokori in poboljšanju ter tako pripravljal Gospodovo 
pot. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli bo tako postal vogelni kamen nove zgradbe, Cerkve.

Jezus je vogelni kamen, ki bo zavržen. Umorili ga bodo in skušali pozabiti na vse, 
kar se je z njim dogajalo. Vendar ta kamen ni bil kakršen koli, ni bil mrtva stvar, ampak 
življenje, ki ga ni mogoče uničiti. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli je povezan z večnostjo, z 
vsem, kar ni uničljivo, ker ima svoj temelj v Bogu. Nova zgradba, Cerkev je zato zgrajena 
na pravem temelju, na Bogu, ki ga nobena sila tega sveta ne more uničiti. Ker je vogelni 
kamen konkretna oseba, Jezus Kristus, naš odrešenik, smo tudi sami del njega, kajti Jezus 
je rekel o sebi: »Prišel sem, da bi imeli življenje, da bi ga imeli v izobilju.«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 27. nedelja med letom 4. oktober
yy Danes je 27. nedelja med letom. Godujeta Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj in Avrea (Zlatka), devica.
yy Danes je začetek Tedna za življenje. Letos je naslov: »Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.« Ob 
100-letnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja nas bo ta njegov stavek spomnil, da bomo z zaupanjem gledali 
v prihodnost, s spoštovanjem vsakega človeka, v neomajnem zaupanju v pot dialoga, preseganja, osvobajanja, 
prenove, sodelovanja v družbi za skupno dobro. Drug za drugega moramo skrbeti od spočetja dalje, pa vse do 
naravne smrti, preko katere vodi pot v večno življenje.

yy Oktober je posvečen rožnemu vencu. K molitvi smo še posebej v času korona virusa povabljeni vsi kristjani. V 
cerkvi, kjer bo maša, bo ta mesec 15 minut prej skupna molitev rožnega venca. K tej molitvi ste vabljeni tudi 
doma. Še prav posebej vključimo v molitev prošnjo, da nas usmiljeni Bog usliši v prizadevanjih za čim večjo 
zajezitev tega virusa in vrnitev našega naroda h krščanskim koreninam.

yy To in naslednjo nedeljo imate po mašah priložnost za nakup srečk za misijonsko tombolo. Tudi letos je cena 
enaka kot prejšnja leta – 2 €.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Čeprav je danes splet zelo pomemben, je treba priznati, 
da je prepreden z omejenostmi in pomanjkljivostmi, kakor vsaka človeška stvarnost. Ni zdravo pomešati 
komunikacije s preprostim virtualnim stikom. Dejansko je digitalno okolje tudi prostor osamljenosti, 
manipulacije, izkoriščanja in nasilja. Vse to lahko pripelje do tveganja odvisnosti, osamitve in postopne izgube 
stika s stvarnostjo, ker so ovira pri razvoju pristnih medosebnih odnosov. Nove oblike nasilja se razširjajo 
preko družbenih omrežij, na primer spletno ustrahovanje; splet je tudi kanal za razširjanje pornografije in 
izkoriščanja oseb za spolne cilje ali izkoriščanja preko iger na srečo. (88)

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

27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja
za + Nado Lukanec, dar Kezeletovih
1. za + Angelo Krničar (obl.)
2. za župljane

4. oktober

Ponedeljek
1900

Marija Favstina Kowalska, red.; Flora (Cvetka), devica
za + Angelo Markun

5.  oktober

Torek
1900

Bruno, ustanovitelj kartuzijanov; Marija Frančiška, red.
za ++ Čižmarjeve

6.  oktober

Sreda
1900

Rožnovenska Mati Božja; Justina, devica in mučenka
za + Zalko Zupan, dar sosedov

7.  oktober

Četrtek Benedikta, devica in mučenka; Tajda, spokornica 8. oktober
Petek Abraham, svetopisemski očak; Sara, svetopisemska žena 9.  oktober
Sobota
2000

Danilo (Danijel), škof; Pavlin Yorški, škof
1. za + Frančiško Štefe (obl.) in vse ++ Mlinarjeve
2. za + Magdo Brtoncelj, Jožeta in Jožico Zupan

10.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše
830

28. nedelja med letom
za ++ starše Preskar in brata Ivana
1. za + Antona (obl.), Manco in Janeza Dobrina
2. za + Janka Košnika (obl.)

11.  oktober

čiščenje in krašenje Trstenik: Irma Uranič
Tenetiše: Gjuran Erika
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

10.  oktober


