
BOŽJA BESEDA JE OSTREJŠA KAKOR VSAK DVOREZEN MEČ
Danes je bralna kultura na zelo nizki stopnji. Ni toliko problem v 

tem, da ljudje manj berejo, kajti digitalna kultura nam omogoča, da lahko 
beremo povsod, kjer smo in smo na tekočem o vsem. Osebno menim, da 
so bolj problematične vsebine, ki pridejo v človekovo zavest in puščajo 
posledice. Kultura ni povezana s količino informacij, ampak z vsebino, 
ki opredeljuje naše mišljenje in s tem tudi naše odločanje. Brskanje po 
internetnih straneh je za mnoge priložnost, kako lahko zapolnijo prazen 
čas, ali pa načrtno iskanje pravih odgovorov na najgloblja vprašanja. Zato 
imajo vse vere katekizem, ali knjigo z odgovori na zadnje vprašanje: Kakšen je smisel življenja.

Kaj je za Jude in kristjane Sveto pismo? Za Jude je Sveto pismo osnovna zakonodaja, ki se 
je skušajo držati dobesedno. Zato so uvedli zelo natančna pravila, ki so kot težek jarem, ki ga 
ni sposoben nihče nositi. Jezusov nastop ne pomeni odpravo teh pravil, ampak bolj drugačno 
opredelitev. Gre za oseben odnos in ne izpolnjevanje črke postave. Postava sama zase ni dobra, 
ker nas omejuje, a je potrebna kot varna pot skozi življenje. Ni človek zaradi postave, ampak 
postava zaradi človeka. Zato je apostol Pavel govoril, da postave ni več, ker je nepotrebna. Rešuje 
nas vera v našega odrešenika.

Božja beseda pa ostane takšna kot je; nič se ni spremenila. Jezus ji ni ničesar odvzel. Zato 
pisatelj pisma Hebrejcem suvereno zapiše: »Božja beseda je živa in dejavna, ostrejša kakor 
vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in 
misli srca.« Kaj nam hoče s tem zelo zgoščenim stavkom povedati? Prvič, da Sveto pismo ni 
zastarelo, ampak je živa beseda, pisana za vse generacije in se v času ne spreminja. Res je, da 
danes potrebujemo dodatno razlago za simbole, ki so povezani s časom in navadami, ki jih danes 
ni več. Hkrati je pisatelj želel povedati, da Božja beseda ni izgubila svoje ostrine: še vedno je 
zakonodaja, ki jo je treba sprejeti in se je držati. Ta zakonodaja namreč opredeljuje vse: naše 
telo, našo dušo in našega duha. Ves človek je ustvarjen po Božji podobi in sličnosti, ne le kakšen 
delček njega. Božja postava presoja vse, kar smo in kar imamo, zato je živa, učinkovita in hkrati 
zahtevna. Ni naperjena proti človeku, ampak ustvarja dialog. Sprejeti jo moramo kot pismo, ki 
ga vsak dan znova piše Bog vsakemu osebno. In na vsako pismo je treba dati osebni odgovor, da 
vsebino in voljo pošiljatelja sprejemaš ali zavračaš. Zato je Božja beseda vedno »živa in dejavna, 
ostrejša kakor vsak dvorezen meč«!
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Nedelja 28. nedelja med letom 11. oktober
 y 28. nedelja med letom. Godujeta Bruno Kölnski, škof in Filip, diakon. Sklep tedna za življenje.
 y V naši župniji je danes katehetska nedelja. Predstavile so se vse skupine veroukarjev in otroški zborček je 

skupaj z ansamblom prvič po počitnicah spremljal sveto mašo. V septembru je bilo toliko drugih slovesnosti, 
da prej niso mogli priti na vrsto. V šolskem letu bo še veliko priložnosti, ko bodo pokazali, da imajo Jezusa radi 
in zato ni prave nedelje brez sodelovanja pri sveti maši.

 y Iskrena hvala za današnji ofer in darove, ki jih osebno prinesete v župnišče ter tako pomagate poplačati naša 
obnovitvena dela in stroške za nove orgle. Naj dobrotni Bog bogato poplača vašo velikodušnost s svojim 
blagoslovom.

 y V Vatikanu se je začela sinoda o družini. Papež Frančišek je imel o družini 30 katehez in se zaveda, da je 
družina temeljna skupnost, ki jo je treba vedno podpirati. Zato smo se dekanijski duhovniki zmenili, da bo 
vsak drugih torek v mesecu ob 19.00 v župnišču v Križah predavanje za starše. Veroukarji so dobili vabila z 
datumi in naslovi tem posameznih srečanj. Zelo vam priporočam ta srečanja. Starši si enkrat na mesec vzemite 
čas za razmislek o tem, kako živimo in kaj bi lahko v naših družinah še izboljšali.

 y Naslednja nedelja je misijonska. V naši župniji organiziramo misijonsko tombolo, ki jo bomo imeli po glavni 
sveti maši, ob 11.00. Veroukarji vam bodo ponudili srečke, ki so po 2 €. Zelo se priporočamo za dobitke, ki jih 
prinesite v župnišče do sobote zjutraj. Izkupiček od tombole bomo poslali našim slovenskim misijonarjem in 
tako pomagali revnim, med katerimi delajo.

 y 1. november se hitro približuje, zato smo že začeli vpisovati očenaše za naše pokojne. Med tednom sem v 
pisarni vedno na razpolago pol ure pred mašo.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Bodite misijonarji drug drugemu, tako da si med seboj daste dober zgled. 
Na žalost so tudi naše dežele postale misijonske.

 y V oktobru je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
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

Ponedeljek
1900

Maksimilijan Celjski, mučenec; Marija Terezija Fasce, red.
v zahvalo in priprošnjo

12. oktober

Torek
1900

Gerard, vitez; Koloman, mučenec
za + Ivano Javornik (obl.)

13. oktober

Sreda
1900

Kalist I., papež in mučenec; Gavdencij (Veselko), škof
1. za + Alojza Peneša
2. za + Milko Markuta (obl.)

14. oktober

Četrtek
1900

Terezija Velika (Avilska), red. in c. uč.; Tekla, opatinja
1. za + nečaka Janeza Štefeta
2. za vse ++ Krničarjeve in v zahvalo za srečno operacijo

15. oktober

Petek
1900

Hedvika, kneginja; Marjeta Marija Alakok, redovnica
za srečno zadnjo uro

16. oktober

Sobota
2000

Ignacij Antiohijski, škof in mučenec; Florencij, škof
za + Miha in Ano Celar, dar nečakinje Marjane

17. oktober

Nedelja
800 Tenetiše

1000

29. nedelja med letom – misijonska nedelja
1. za + Slavka Grašiča (obl.)
2. za + očeta Antona Trogrliča (obl.), Marijo in Rudolfa Šturm
za + Angelo Krničar

18. oktober

čiščenje in krašenje Trstenik – Markuta Jana
Tenetiše – Strniša Tatjana

17. oktober


