
JEZUS JE OVENČAN S SLAVO, KER JE PRETRPEL SMRT
Kakšen je smisel človekovega življenja? Slej ko prej se vsakdo sreča s 

tem vprašanjem. Ko nastopi čas krize, ko nas presenetijo nepredvidljivi 
dogodki, ko nas preizkušnja prizemlji, da ne moremo več živeti tako, kot 
smo si predstavljali, takrat je treba najti odgovor na osnovno vprašanje: 
V čem je smisel mojega življenja? Kaj me radosti in kaj me spravlja v 
slabo voljo? Kaj sledi po smrti? Soočanje z resnico ni lahko, zato bežimo 
pred samim seboj in se izgovarjamo, da še ni pravi čas, da bi se ukvarjali 
s tem?

Tudi pisatelj pisma Hebrejcem je opazil, da večina nima časa, da bi življenju dala pravo smer. 
Živijo iz dneva v dan, trenutki radosti se prepletajo s trpljenjem in neizbežnim, kar mnogim 
vzame voljo do življenja. Pisatelj je bil prepričan, da rešitev ni v begu, ampak v osmislitvi vsega, 
kar pride. Pri iskanju odgovora se ni prepuščal svojim fantazijam, ampak je pred seboj gledal 
popolnega človeka. Takole je zapisal: »Gledamo njega, ki je bil postavljen malo nižje od angelov, 
Jezusa, kako je ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt, da bi po Božji milosti okusil smrt 
za vsakogar.« 

Kaj nam sporoča s to jedrnato izjavo? Govori nam o končnem cilju našega življenja, ki se s 
smrtjo ne konča, ampak preide v popolnejšo obliko bivanja. Takšen je Božji načrt, ki ga človek ne 
more spreminjati. Stojimo sicer pred osebno odločitvijo, da ta načrt sprejmemo ali ga zavržemo, 
damo svojemu življenju pravo vrednost, ali pa živimo iz dneva v dan. Pisatelj nakaže tudi razloge, 
kako se je tak Božji načrt lahko uresničil. Čim bolj je kakšna stvar pomembna in potrebna, toliko 
več je treba vložiti, da bo uspeh zagotovljen. Tako je bil prihod našega odrešenika povezan s 
popolno podaritvijo, ko je bil pripravljen zaradi nas žrtvovati samega sebe. 

V čem je torej smisel našega življenja? Ne v tem, da se oklepamo trenutnih užitkov in bežimo 
pred trpljenjem, ampak v sprejemanju in osmišljanju vsega, kar življenje prinaša. Zdravja ne 
poznaš brez bolezni in sreče ne brez trenutkov zapuščenosti in nesmisla. Sončna in senčna plat 
dajeta pravo sliko življenja in zato ne smemo govoriti, da so eni srečni, ker jih nič ne preizkuša 
in drugi nesrečni, ker so stalno v težavah. Takšno razmišljanje je daleč od resnice. Dokler smo 
v telesu, se moramo soočati s svojo krhkostjo, ki se pri mnogih bolj vidi v telesni nemoči, pri 
marsikom pa v duhovni temi, ki je zakrita, a pušča globoke notranje rane. Zato se je dobro oklepati 
njega, ki vse to pozna in je prišel k nam kot odrešenik. Njega ni sram, da nas imenuje brate.
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Nedelja 27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja 4. oktober
 y 27. nedelja med letom, Rožnovenska nedelja. Godujeta Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj in Zlatka, 

devica. Začetek tedna za življenje.
 y V soboto, 26. septembra je bil dekanijski ministrantski kviz. Naši ministranti so bili odlični in so zmagali. Iz 

Križ so domov so prinesli prehodni pokal. Čestitke Luku in Neži Uranič, Tajdi Kadivec, dobrim navijačem 
ter voditelju naših ministrantov, Domnu Rožmanu. Upajmo, da bodo naši ministranti enako uspešni tudi na 
škofijskem kvizu.

 y Mesec oktober je posvečen rožnemu vencu. V župniji redno molimo to molitev vsak dan pred sveto mašo. Ta 
mesec vključimo v skupno družinsko molitev vsaj eno desetko rožnega venca in se tako spomnimo pomembnih 
dogodkov iz Jezusovega in Marijinega življenja.

 y Naslednjo nedeljo bo pri nas katehetska nedelja, ko se bodo predstavile vse veroučne skupine. Pri maši bo pel 
otroški zborček. Nedeljska maša je drugi del verouka, ko znanje, ki smo si ga osvojili, preverimo v praksi in 
ga delimo z vsemi župljani. Zato s svojim zgledom pokažimo, da ni prave nedelje brez udeležbe pri sveti maši.

 y Naslednjo nedeljo bo po maši ofer za plačilo stroškov prenove župnijske cerkve in za nove orgle. Že sedaj 
iskrena hvala za vsak vaš dar.

 y 18. oktobra je misijonska nedelja. Letos bomo spet imeli misijonsko tombolo. Otroci vam bodo ponudili 
srečke, ki so po 2 €. Priporočamo se za tombolske dobitke. Tombolo bomo imeli po glavni nedeljski maši.

 y Tiste, ki ste se prijavili za romanje po Baragovih stopinjah prosim, da do konca tedna vplačate 1. akontacijo 
v vrednosti 100 € na osebo. Prva akontacija je rezervacija romanja. Za naprej se boste potem sami odločili o 
načinu plačevanja: po obrokih vsak mesec ali enkrat vse skupaj.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Marija nam zagotavlja, da nas bo, če bomo gojili pobožnost do nje, sprejela 
med svoje sinove in hčere, pokrila nas bo s svojim plaščem in napolnila nas bo z blagoslovi na tem svetu ter 
nas privedla v nebesa.

 y V oktobru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
800 Tenetiše
1000

27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja
za + Francija Grašiča, Jano in Braneta Sitarja
za + Franca in Frančiško Ušlakar

4. oktober

Ponedeljek
1900

Marija Favstina Kowalska, redovnica; Cvetka, devica
za + Antona Pohlina

5. oktober

Torek
1900

Bruno, ustanovitelj kartuzijanov; Marija Frančiška, red.
za + Angelo Krničar (4. obl.)

6. oktober

Sreda
1900

Rožnovenska Mati božja; Justina, mučenka
za + Marijo Butkovič

7. oktober

Četrtek
1900

Benedikta, mučenka; Tajda, spokornica
za + Cirila (obl.) in mamo Frančiško Valjavec

8. oktober

Petek
1900

Dionizij, škof in muč.; Janez Leonardi, redovni ustanovitelj
za + Janka Košnika (obl.)

9. oktober

Sobota
2000

Danijel, mučenec; Florencij in Kasij, mučenca
1. za + Frančiško Štefe (obl.) in vse ++ Mlinarjeve
2. za + Magdo Brtoncelj, Jožico in Jožeta Zupana

10. oktober

Nedelja
800 Tenetiše

1000

28. nedelja med letom
1. za + Petra Rezàrja (obl.) in vse ++ Blejčeve
2. za + Alberta in Lidijo Czerny
za + Antona (obl.) in Manco Dobrin

11. oktober

čiščenje in krašenje Trstenik – Studen Albina
Tenetiše – Arnolj Zala

10. oktober


