
MAR NI BILO DESET OČIŠČENIH? KJE PA JE ONIH DEVET?
Hvaležnost je beseda, ki izgublja svoj pomen v vsakdanjem življenju 

in bo prišel čas, ko več ne bo imela svojega mesta pri učenju bontona. 
Starši se zelo trudijo, da bi otroka navadili, da kadar kakšno stvar želi, 
potrebuje ali po njej hrepeni, reče: »Prosim, ali bi lahko dobil to?« In 
ko nekaj dobi, reče: »Hvala.« V družbi, ki ima na vrhu lestvice vrednot 
pravice, ne znamo biti več obdarjeni. Zdi se nam, da nam vse pripada, da vse, kar si 
zamislimo, moramo imeti, ne da bi se za tisto kaj trudili. Zakaj bi moral biti hvaležen? 
Komu?

Jezusu se je na njegovem potovanju približalo deset gobavcev. Prosili so ga: »Jezus, 
Učenik, usmili se nas!« Rekel jim je: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo 
so bili ozdravljeni. Samo eden se je vrnil, padel na obraz pred Jezusove noge in se mu 
zahvaljeval. Vseh deset gobavcev je izpolnilo prvi del bontona lepega obnašanja: k Jezusu 
so se vljudno obrnili s prošnjo, naj jih ozdravi. Vedeli so, da Jezus nima nobene dolžnosti, 
da bi jim to storil. Očitno pa so imele nekaj vere in zaupanja, da jih bo poslušal in ugodil 
njihovi prošnji. Glede tega se niso motili. Situacija po njihovi ozdravitvi in očiščenju pa 
je popolnoma drugačna: devet jih pozabi, kaj so doživeli, ozdravljenja več ne vidijo kot 
Božje usmiljenje in ne občutijo nobene hvaležnosti. Samo eden se je zavedal, kaj je prejel 
in še ta je bil tujec, Samarijan, osovražen med Judi. Jezus postavi tega tujca za zgled in 
mu podeli popolno svobodo: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila.« 

Evangelist Luka je dogodek o ozdravljenju desetih gobavcev zapisal zelo natančno 
in nam do potankosti opisal proces spreobrnjenja: najprej je spoznanje, da Bog lahko 
predrugači tvoje žalostno stanje, zato se nanj obrneš z velikim zaupanjem in vero. 
Jezus vidi tvojo gorečo prošnjo in te usliši. Sedaj si na vrsti ti, da pravilno odgovoriš na 
doseženo usmiljenje: vrneš se k Bogu, ga začneš častiti in se mu zahvaljevati. Temu sledi 
novi blagoslov: Bog ti odpusti vse tvoje grehe in ti podari popolno svobodo.

Jezus nam Samarijana, ki je bil tujec in so ga ortodoksni judovski voditelji sovražili, 
daje za zgled. S tem, da pripadaš določeni verski skupnosti in plačaš članarino, še nisi 
vernik. Vera je oseben odnos s Stvarnikom in Odrešenikom, ki ga sprejemaš za svojega 
in se mu pokoravaš. Ko okusiš, da te ima Bog rad, mora biti spontani odziv zahvaljevanje 
in pripravljenost, da tudi sam delaš tako, kot dela Bog, da ljubiš, odpuščaš in si usmiljen.
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Nedelja 28. nedelja med letom 13. oktober
yy Danes je 28. nedelja med letom. Godujeta: Gerald, vitez in Koloman mučenec.
yy Danes je zaključek Tedna za življenje (6. – 13. oktober).  Letos je je bilo v ospredju razmišljanje o razlogih na-
šega upanja. Vsi verni se zavedamo, da ima naše življenje začetek pri Bogu, h kateremu se tudi vračamo. Zato 
moramo biti močna opora in vir upanja za tiste, ki ne verujejo. Samo tako bo imelo naše življenje pravi smisel.
yy V naši župniji je danes misijonska tombola. Sveto mašo so oblikovali veroukarji z otroškim pevskim zborom. 
Pohvaliti jih moram, da so se zelo potrudili pri prodaji srečk za tombolo in bodo zato po sveti maši s toliko 
večjim veseljem čakali na izžrebane dobitke. Izkupiček od srečk je namenjen salezijancu Jožetu Andolšku, ki s 
skupino zdravnikov, profesorjev in gimnazijskih dijakov med poletnimi počitnicami pomagajo otrokom naj-
bolj revnih predelov Etiopije. V njegovem imenu se vam zahvaljujem za vašo velikodušnost. Iskrena hvala tudi 
vsem, ki ste pomagali pri pripravi dobitkov. 
yy Naslednja nedelja je misijonska nedelja, ko se še prav posebej spominjamo naših slovenskih misijonarjev. Za-
nje molimo in s svojimi darovi podpiramo njihovo delo. Nabirko misijonske nedelje bomo poslali na Misi-
jonsko središče v Ljubljano. V imenu slovenskih misijonarjev se vam zahvaljujem za vsak vaš dar.
yy 1. november se zelo hitro približuje, zato vas že sedaj vabim k naročanju očenašev za umrle sorodnike. To 
boste najlažje uredili med tednom pred in po sveti maši. Lahko pa me pokličete po telefonu in se zmenimo za 
termin srečanja.
yy Ta teden bom od torka do nedelje odsoten, zato 3., 7., 8. in 9. razred ne bodo imeli verouka. V nujnih pri-
merih se obrnite na ravnatelja salezijanske skupnosti Blaža Cudermana. Dosegljiv bo na telefonski številki 
031 358 019. 
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Spolna vzgoja daje informacije, vendar ne smemo pozabiti, da otroci 
in mladostniki še niso dosegli polne zrelosti. Informacija mora priti v primernem trenutku in na način, ki je 
prilagojen obdobju njihovega življenja. Ni prav, če jih hočemo napolniti s podatki, ne da bi razvijali njihovo 
kritično občutljivost do poplave ponudb, do pornografije brez nadzora in do množice dražljajev, ki lahko vo-
dijo v sprevrženo spolnost. Mladostnikom je treba pomagati, da bi prepoznali in iskali pozitivne vplive, hkrati 
pa naj bi se oddaljili od tega, kar kazi njihovo sposobnost za ljubezen. (281)
yy V mesecu novembru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

930

28. nedelja med letom
1. za ++ starše Preskar in brata Ivana
2. za + očeta Francija Grašiča
za + Ivano Javornik (obl.)

13. oktober

Ponedeljek
1900

Kalist I., papež in mučenec; Gavdencij (Veselko), škof
za + Cilko Teran, dar sosedov

14. oktober

Torek
1900 

Terezija Avilska, red. in c. uč.; Evtimij, opat
po namenu

15. oktober

Sreda
1900

Hedvika, kneginja in redovnica; Marjeta Marija Alakok, red.
za + Janeza Košnika, dar sosedov

16.  oktober

Četrtek Ignacij Antiohijski, škof in mučenec; Florencij, škof
ni svete maše

17.  oktober

Petek Luka, evangelist; Just, mučenec
ni svete maše

18.  oktober

Sobota
2000

Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebeuf, mučenec
za + Francko Valjavec (obl.)

19.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše

830

29. nedelja med letom – misijonska nedelja
1. za ++ starša Janeza in Marijo Košir (obl.)
2. za + Slavka Grašiča (obl.)
za + očeta Blaža (obl.) in mamo Marijo Gros

20.  oktober

čiščenje in krašenje Trstenik – Marinka Perčič
Tenetiše – Irena Grašič  

 19.  oktober


