
VSE ZMOREM V NJEM, KI MI DAJE MOČ
Kako je sodobnik pripravljen na življenje? Bolj slabo, sicer ne bi 

srečevali toliko živčnih ljudi, ki jih že majhno nelagodje popolnoma 
vrže s tira. Je morda kriva vzgoja, da veliko mladostnikov obupa na 
svoji poti in ne vidijo smisla svojega življenja? Družina je gotovo prva 
vzgojiteljica, a ta ustanova ni več glavni dejavnik pri oblikovanju novih 
generacij. Veliko večji vpliv ima ulica, še večjega pa sodobno medmrežje, 
kjer moraš biti zraven, sicer te ni. Živimo v čisto novem svetu, ki ga ne poznamo in zato 
pravih posledic še nismo sposobni dovolj dobro opredeliti. Vsekakor že vemo, da te 
sodobne informacijske tehnologije vodijo v nove oblike odvisnosti.

Apostol Pavel je imel drugačno izkušnjo. V pismu Filipljanom pripoveduje: »Znam 
biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti 
v obilju in biti v pomanjkanju. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.« Zares čudoviti 
stavki, ki razodevajo človeka, ki je močan sam v sebi in zato sposoben spopasti se z 
vsemi tegobami tega sveta. Od kod mu njegova moč in pozitiven odnos do življenja, ki 
ni bilo lahko?

Vsekakor je bil kot otrok zelo delaven, med najbolj radovednimi učenci pri slavnem 
judovskem učitelju Gamalijelu. Pavlova modrost pa ni le sad temeljitega znanja, ampak 
tudi trdega dela – izučil se je za izdelovalca šotorov – in pravega odnosa do življenja, 
v katerem je Bog imel osrednje mesto. To se je po spreobrnjenju v krščanstvo še 
stopnjevalo, ko je postal eden od izbranih za širjenje evangelija in največji misijonar 
svojega časa. Ko se je vse to bogastvo lepo sestavilo in uskladilo, je lahko zapisal stavek: 
»Vse premorem v njem, ki mi daje moč.«

Kristus je Pavla popolnoma osvojil in ga naredil za neustavljivega pričevalca o Božjem 
usmiljenju in ljubezni. Močan si, ko se tvoje življenje ne izčrpa v zagledanosti v denar, 
lepe avtomobile, razkošna potovanja in užitke, ampak prepoznavaš Božji načrt in vabilo, 
da bi postal Jezusov učenec. Svet ne potrebuje le profesionalne učence, ki hodijo za 
Kristusom po ozki poti duhovnega poklica, ampak veliko bolj pričevalce, ki so pošteni 
državljani in dobri kristjani sredi sveta, ki je zaslepljen od »imeti čim več« in je pozabil 
na »biti čim bolj«. Danes potrebujemo ljudi, ki stojijo za tem kar rečejo in se ne obračajo 
po vetru. To pa ne moreš biti le sam iz sebe, ampak si lahko le z Bogom, ki ti daje moč.
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Nedelja 28. nedelja med letom 15. oktober
yy Danes je 28. nedelja med letom. Godujeta Terezija Velika (Avilska), cerkvena učiteljica in Tekla, opatinja.
yy Naslednjo nedeljo je misijonska nedelja, ko bo pel otroški pevski zbor, pri maši pa bodo sodelovali 
tudi drugi veroukarji. Po maši bo že tradicionalni misijonski srečolov. Srečke, ki so po 2 € so vam 
otroci že ponudili in bodo na razpolago do naslednje nedelje. Priporočamo se tudi za dobitke, ki jih 
prinesite do sobote popoldne. Že vnaprej iskrena hvala za vašo velikodušnost.
yy Na misijonsko nedeljo bo popoldne ob 15.00 v župniji Goriče srečanje dekanijskih pevskih zborov. 
Na srečanju bo sodeloval tudi trsteniški mešani zbor. To je lepa priložnost, da se v večjem številu ude-
ležimo te maše, ko bodo ob novih orglah zadoneli številni glasovi dekanijskih pevcev. Iskreno vabljeni
yy 1. november se hitro približuje, zato smo že začeli sprejemati namene molitev očenašev za vaše sorod-
nike in pokojne župljane. Najlažje je te namene naročiti pred ali po maši. Ne čakajmo na zadnji dan, 
ker imamo duhovniki pred prazniki preveč drugega rednega dela.
yy Apostolska spodbuda Radost življenja:  Celibat je v nevarnosti, da postane udobna samota, ki daje 
svobodo za neodvisno gibanje, za menjavanje krajev, nalog in odločitev, za razpolaganje z lastnim de-
narjem, za navezovanje stikov z različnimi ljudmi glede na trenutno privlačnost. Zato tisti, ki so bili 
poklicani k devištvu, lahko najdejo v nekaterih zakonskih parih jasno znamenje velikodušne in neomaj-
ne zvestobe. Kajti so poročeni ljudje, ki ohranijo svojo zvestobo, ko je njihov sozakonec postal fizično 
slaboten. Žena lahko skrbi za svojega bolnega moža in pod križem znova izgovori »da« svoji ljubezni do 
smrti. V mnogih družinah lahko opazimo tudi sposobnost predanega in nežnega služenja problematič-
nim in celo nehvaležnim otrokom. To naredi te starše za znamenje svobodne in nesebične ljubezni. (162)
yy V mesecu oktobru je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

28. nedelja med letom
1. za + Slavka Grašiča (obl.)
2. za + Franceta Grašiča
za + Lovrota in Dorotejo Rozman (obl.)

15. oktober

Ponedeljek
1900

Hedvika, kneginja; Marjeta Marija Alakok, redovnica
za + Martina Miklavčiča

16.  oktober

Torek
1900

Ignacij Antiohijski, škof in mučenec; Florencij, škof
za ++ sosede Zgornjega Trstenika

17.  oktober

Sreda
1900

Luka, evangelist; Just, mučenec
za + očeta Ivana, mamo Angelo in Roka Lombarja

18.  oktober

Četrtek
1900

Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebeuf, duh. in muč.
za zdravje Kaje

19.  oktober

Petek
1900 

Rozalija, redovnica; b. sl. Anton Strle, duhovnik
za + teto Milko Markuta (obl.)

20.  oktober

Sobota
2000

Uršula, devica in mučenka; Hilarion, opat
za + očeta Blaža (obl.) in mamo Marijo Gros

21.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše
830

29. nedelja med letom – misijonska nedelja
za ++ starše Preskar in brata Ivana
za + očeta Naceta Sajovica

22. oktober

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Markun Dragica
Tenetiše – Pogačar Angelca

21.  oktober


