
ALI BO SIN ČLOVEKOV, KO PRIDE, NAŠEL VERO NA ZEMLJI?
Jezus je svojim učencem govoril, kako je treba nenehno moliti in se ne 

naveličati. Kot primer jim je povedal priliko o vdovi, ki je stalno hodila 
k mestnemu sodniku s prošnjo, naj ji pomaga v pravdi proti njenemu 
nasprotniku. Sodnik se ni bal Boga, a je sklenil, da bo vdovi pomagal, ker 
je bil že sit njenega stalnega nadlegovanja. In Jezus odgovarja: »Pa Bog 
ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Povem vam: 
Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«

Jezusov zaključek marsikoga izziva, da se sprašuje: »Koliko jih bo ob koncu sveta 
izbranih za nebesa zaradi vere v Boga?« Živimo v družbi, ki je zelo tolerantna. Pravimo, da 
so človekove osnovne pravice nedotakljive in ena od njih je tudi ta, da ima vsakdo pravico, 
da si po svoje uredi življenje in je zato vera privatna zadeva, ki drugega prav nič ne briga. 
To je res, kajti vsakdo se mora sam odločiti, kaj bo njegova najvišja vrednota. Jezus je bil 
Bog in bi zato svojim poslušalcem lahko vsilil resnico, o kateri je govoril, a tega ni storil. 
Spoštoval je človekovo svobodo in svoje govore pogostokrat zaključil s stavkom: »Kdor 
more razumeti, naj razume!«

Kako je torej s človekovo vero? Kdor je bil krščen v katoliški veri in v njej vzgojen, se 
ne more izgovarjati, da Jezusa ne pozna. Mnogi res ne živijo v skladu s krstno milostjo, 
ki so jo prejeli, a za svoje stanje ne morejo kriviti koga drugega, ker so si pot, po kateri 
hodijo, izbrali sami. Jezus to dobro ve, zato nas izziva z vprašanjem: »Ali res veruješ? Si 
pripravljen na moj ponovni prihod? Kako se boš zagovarjal oziroma kaj boš pokazal kot 
sadove svoje vere?«

Kakšna je naša vera? Mnogi se pohvalijo, da so redni nedeljniki, da ne kradejo, ne 
goljufajo in nobenemu ne želijo nič slabega. Toda, ali ne živijo tako tudi mnogi ateisti? 
Srečujemo se z ljudmi, ki jim glede poštenosti ne moreš nič očitati, a jih ne vidimo v 
cerkvi. Kaj kristjana loči od človeka, ki ne veruje? Prepričanje, da si za veliko stvari, ki jih 
je naredil, ne more lastiti zaslug. Kot vsak drug se trudi, da bi sebe čim bolje poznal in 
zaradi številnih milosti, ki mu jih Bog naklanja, slavi Boga, se mu zahvaljuje in se trudi, 
da s svojim življenjem ne bi bil nikomur v spotiko in pogubo. Vera namreč ni povezana 
s tradicijo in folkloro, ampak z osebnim odnosom, ko hodiš k maši iz prepričanja in ne 
zaradi strahu, kaj bodo rekli sosedje.
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Nedelja 29. nedelja med letom – misijonska nedelja 20. oktober
yy Danes je 29. nedelja med letom – misijonska nedelja. Godujeta: Rozalina, redovnica in božji služabnik 
Anton Strle, duhovnik
yy Danes je misijonska nedelja, ko se še prav posebej spominjamo naših slovenskih misijonarjev. Zanje molimo 
in s svojimi darovi podpiramo njihovo delo. Nabirko misijonske nedelje bomo poslali na Misijonsko središče v 
Ljubljano. V imenu slovenskih misijonarjev se vam zahvaljujem za vsak vaš dar.
yy Prejšnjo nedeljo smo imeli misijonsko tombolo oziroma srečolov. Hvala vsem, ki ste pomagali pripraviti to 
našo tradicionalno zbiranje darov in prodajanje srečk za pomoč salezijancu Jožetu Andolšku, ki med poletnimi 
počitnicami dela z ekipo zdravnikov, učiteljev in dijakov v najrevnejšem predelu Etiopije.
yy Otroci so še ta teden v šoli, potem pa bodo imeli »krompirjeve počitnice«. Te počitnice so lepa priložnost za 
utrjevanje zgodovinskega spomina. Zato poskrbimo, da bodo otroci skupaj s starši ali drugimi odraslimi obi-
skali grobove njihovih svojcev in se spomnili vseh dragih, ki so jih poznali. Naj bo spomin na naše rajne vedno 
povezan tudi s kratko molitvijo.
yy V nedeljo, 27. oktobra bomo ure prestavili na zimski čas. S tem se spremeni tudi urnik svetih maš. Med tednom 
bodo maše ob 18.00. Nedeljski maši ostaneta ob isti uri.
yy 1. november se zelo hitro približuje, zato vas 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 sreča-
nja. Ne čakajte na zadnje dneve, ker imam takrat veliko dela s pripravo različnih slovesnosti v obeh župnijah.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Spolna vzgoja, ki varuje določen čut za sramežljivost, je neprecenljive 
vrednosti, četudi danes nekateri menijo, da je to stvar preteklosti. Sramežljivost je naravna drža človeka, ki 
varuje svojo notranjost in se izogiba temu, da bi postal zgolj predmet. Brez sramežljivosti lahko čutno ljubezen 
in spolnost razvrednotimo v obsedenost, ki nas usmerja samo na spolno dejanje, na bolestne oblike spolnosti, 
ki pačijo našo sposobnost za ljubezen, in na razne vrste spolnega nasilja, pri katerem se človek predstavlja na 
nečloveški način ali usmerja v to, da škoduje drugim. (282)
yy V mesecu novembru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

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

Ponedeljek
1900

Uršula, mučenka; Celina, mati sv. Remigija
za + Kristino Valjavec, dar sosedov

21. oktober

Torek
1900 

Janez Pavel II., papež; Marija Saloma, svetopisemska žena
za + Zalko Zupan, dar brata Nandeta

22. oktober

Sreda
1900

Janez Kapistran, duhovnik; Ignacij Crigrajski, patriarh
za + Ivanko Košnik, dar sosedov

23.  oktober

Četrtek Anton Marija Claret, škof; Jožef Baldo, redovni ustanovitelj
ni svete maše

24.  oktober

Petek Krizant in Darija (Darinka), mučenca; Tadej (Dejan), škof
ni svete maše

25.  oktober

Sobota
2000

Lucijan in Marcijan, mučenca; Rustik, škof
za + očeta Jurija (obl.) in mamo Ano Košnik

26.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše
830

27. nedelja med letom – žegnanjska nedelja
za + moža in očeta Staneta Markoviča
za župljane

27.  oktober

čiščenje in krašenje Trstenik – Barbara Roblek
Tenetiše – Majda Ajdovec  

 26.  oktober


