
SVATBA JE PRIPRAVLJENA TODA POVABLJENI JE NISO VREDNI
Bili so časi, ko smo komaj čakali, da bi bili povabljeni na kakšno svatbo, 

kajti to je bil velik vaški dogodek, ki je trajal več dni. Večina vaščanov je 
živela skromno, zato je bila svatba priložnost, da si si lahko v obilni mere 
privoščil vse, kar je miza ponujala. Jedlo in pilo se je brez prave mere, in 
brez kakšne slabe vesti, kajti vsi povabljeni niso prinesli nevesti in ženinu 
le darila, ampak tudi različne domače dobrote. Svatba je bila dogodek, v 
katerega je bilo vključeno širše sorodstvo, skupaj s sosedi, prijatelji in znanci.

Kako je danes glede ohceti in gostij? Najprej moramo sprejeti dejstvo, da mnogi živijo 
v skupnem gospodinjstvu, ne da bi se poročili. Če se že poročijo, nekateri naredijo to 
bolj na skrivaj, da bi bilo čim manj izdatkov. So pa tudi slovesne poroke, ko se hočeta 
družini ženina in neveste pokazati, da imata veliko pod palcem in zato mora biti vse 
obešeno na veliki zvon. In kako se obnašajo povabljeni? Tisti, ki hrepenijo po slavi in 
medijski prepoznavnosti gotovo pridejo, še več pa je takih, ki najdejo izgovore, da se ne 
izpostavijo.

Tako je bilo že v Jezusovem času. Njegova prilika o kralju, ki je pripravil gostijo, je 
vedno aktualna. S to priliko nam govori o nebeškem kraljestvu. Kralj je na gostijo povabil 
vse, ki so imeli v njegovem kraljestvu imeli pomemben položaj, bili so njegovi in jim je 
hotel izkazati hvaležnost. Na svatbo so bili povabljeni predstavniki izvoljenega naroda, 
duhovniki in starešine, farizeji in pismouki, vendar so zavrnili povabilo in Jezusa, zaradi 
katerega je kralj pripravil veličastno svatbo, niso sprejeli. Nato je kralj rekel služabnikom: 
»Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in 
povabite na svatbo, kogar koli najdete.«

Vse je bilo pripravljeno, vsi, ki bi morali priti na svečanost, so odrekli pokorščino 
svojemu kralju in sedaj kralj nima druge možnosti kot da povabi vse, ki so lačni in žejni 
in bi želeli biti deležni kraljevih dobrot. V dvorano smejo vstopiti taki, ki kralja sploh niso 
poznali, a jim je sedaj dal priložnost, da se pobliže srečajo z njegovo velikodušnostjo. Z 
Jezusom Kristusom, se tako pripadnost kraljestvu razširi na vse, ki želijo vstopiti.

Danes smo tudi mi med povabljenimi. Svatba še vedno traja, prostora je dovolj za 
vse, kajti v nebesih je vsakdo dobrodošel. Le vstopiti je treba, se približati kralju in mu 
povedati, da smo mu hvaležni za njegovo velikodušnost in povabilo na večno gostijo.
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Nedelja 28. nedelja med letom 11. oktober
yy Danes je 28. nedelja med letom. Godujeta Janez XXIII., papež in Bruno Kölnski, škof.
yy Korona virus nam je spet zaostril zadeve, zato moramo biti spet bolj previdni. Posredujem vam del sporočila 
nadškofa Stanislava Zoreta: » Zahvaljujem se vsem vernikom, ki se zavedajo, kako dragoceno je naše srečevanje 
pri maši in drugih obredih. Brez te bližine je naše krščanstvo podhranjeno, do neke mere invalidno. Ker veste, da 
Cerkev živi v občestvu, ste sprejeli tudi nošenje maske. Potolažen sem in pomirjen, ko pridem v različne skupnosti 
in vidim, da ljudje praktično sto odstotno upoštevate navodila zdravstvene stroke in politike. Zelo dobro vem, da 
nam je maska odveč in pogrešamo čas, ko smo se lahko srečevali brez nje. Vem, da tudi vi slišite različna mnenja, 
ki govorijo o nepotrebnosti maske in vseh drugih ukrepov za omejitev možnosti okužbe. Bodimo kristjani pri 
odnosu do vseh teh mnenj med tistimi, ki upoštevajo razum, znanost in strokovnost – in ta nam pravi, da je 
najboljše zaščitno sredstvo maska in razkuževanje. Nevšečnost, ki nam jo morda povzroča maska, naj bo izraz 
solidarnosti s tistimi, ki so zboleli in tistimi, ki se z boleznijo srečujejo pri svojem delu. Povabim vas, da poživimo 
in okrepimo molitve in prošnje za vse tiste, ki se spopadajo z boleznijo. Na poseben način Bogu priporočajmo 
bolnike in tiste, ki skrbijo zanje. Ljubeče ga prosimo za vse umrle. Tudi to oblikuje občestvo med nami.«

yy To nedeljo je predstavitev naših birmance (14). Njihovi starši jim bodo izročili sveto pismo kot »knjigo 
življenja«, ki jih ne bo spremljala le v njihovi pripravi, temveč bo njihov vodnik še prav posebej ob pomembnih 
življenjskih odločitvah. Kandidate vam priporočam v molitev.

yy Naslednja nedelja je misijonska. Vsak kristjan je že v osnovi misijonar. Najboljši in edini uspešen način oznanjevanja 
evangelija pa je, da širimo ljubezen. Jezus je namreč rekel: »To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem 
vas jaz ljubil.« Nabirka te nedelje je namenjena našim misijonarjem. Že sedaj iskrena hvala za vsak vaš dar.

yy Zaradi korona virusa so druženja omejena, zato bo misijonska tombola prestavljena na čas, ko bodo razmere ugodnejše.
yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Ne bi smeli pozabiti, da so v digitalnem svetu v igri siloviti 
ekonomski interesi, ki so sposobni vzpostaviti tako prefinjene kakor invazivne oblike nadzora in ustvariti 
mehanizme manipulacije zavesti in demokratičnega procesa. Zaprti krogi omogočajo širjenje napačnih 
informacij in novic ter tako pospešujejo predsodke in sovraštva. Razširjanje lažnih novic je izraz kulture, ki 
je izgubila občutek za resnico in zato pusti, da se dejstva podvržejo osebnim koristim. Ugled oseb je tako v 
nevarnosti zaradi spletnih obtožnic. Ta pojav se dotika tudi Cerkve in njenih pastirjev. (89)

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

Ponedeljek
1900

Maksimilijan Celjski, mučenec; Marija Terezija Fasce, red.
v dober namen

12.  oktober

Torek
1900

Koloman, mučenec; Venancij, opat
za + Ivano Javornik (obl.)

13.  oktober

Sreda
1900

Kalist I., papež in mučenec; Gavdencij (Veselko), škof
za + brata Venčeslava Balažica, dar Mete Košir

14.  oktober

Četrtek Terezija Velika, devica in c. uč.; Evtimij, opat 15. oktober
Petek Jadviga (edvikHedvika), kneginja; Marjeta Marija Alakok, red. 16.  oktober
Sobota
2000

Ignacij Antiohijski, škof in muč.; Florencij, škof
1. za + Franca Valjavca (obl.)
2. za vse ++ Suhadolnikove

17.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše

830

29. nedelja med letom – misijonska nedelja
1. za + Slavka Grašiča (obl.)
2. za + Franca Jalna, dar družine Škrbe
za župljane

18.  oktober

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

17.  oktober


