
DAJTE CESARJU KAR JE CESARJEVEGA IN BOGU KAR JE BOŽJEGA
Davki in nepravična država so najpogostejša tema za razpravljanje 

ob šanku in ko popiješ kakšen kozarček preveč, naenkrat postaneš zelo 
»pameten« in strokovnjak za vse. O vladanju in pravičnosti se najbolj 
razgovorijo taki, ki nimajo pojma. Danes si pač sodoben, če vlado kritiziraš 
in nisi zadovoljen z ničemer, kar naredijo. Malokdo pa pomisli, da se za 
varnost, splošni napredek, narodov ugled in prepoznavnost, trudijo mnogi 
in zato je prav, da jim za svoje dobro počutje kaj plačamo. Sicer pa bodimo odkriti in si 
priznajmo brez olepševanja: skopost je velika napaka sodobnika, ki ima vsega v izobilju.

K Jezusu so stopili učenci farizejev in ga izzvali: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v 
resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, 
kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?« Komu bo dal Jezus prednost: Bogu ali 
cesarju? Vprašanje je bilo zastavljeno tako, kot da se ti dve kraljestvi izključujeta, Jezus pa 
ju je povezal z genialno trditvijo: »Dajte cesarju kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« 
To je najboljši odgovor vsem, ki imajo težave s svojo vestjo, še prav posebej takrat, ko so 
v ospredju koristi, bogastvo, ugled in moč. In vendar lahko rečemo, da Jezusov odgovor 
ne izenači obeh kraljestev, kajti samo Bog je človekov Gospod in mora biti zato na prvem 
mestu. On je za človeka prava novost, ker ga prenavlja in ga tako vedno dela »novega«. 
Zato kristjan daje Bogu »kar je Božjega«, odprt je za njegovo voljo in tako gradi njegovo 
kraljestvo usmiljenja, ljubezni in miru. Bogu vračamo to, kar mu pripada, a hkrati smo 
trdno na zemlji in sprejemamo izzive »cesarjevega« kraljestva. Plačevanje davkov ni neko 
malikovanje, temveč naša dolžnost do domovine in zemeljske oblasti. Do države imamo 
pravice in dolžnosti, a hkrati ne smemo pozabiti na drugo podobo, ki jo imamo vtisnjeno v 
svojem srcu. Ustvarjeni smo po Božji podobi in zato najprej pripadamo njemu.

Jezusov odgovor farizejem lahko prevedemo tudi takole: »Bodimo dobri državljani in 
živimo po veri.« Zatakne se nam že pri prvem delu trditve: kako se mnogi trudijo, da bi 
zrušili vlado in spet prišli h koritu. V ozadju ni »dajanje«, temveč »jemanje« tega, kar je 
»cesarjevo«, do česar imajo pravico vsi državljani in ne le tisti, ki pridejo h koritu. To se 
nam dogaja, ker Bog ni na prvem mestu, zato ni več pravih smernic, ki bi krepile pravičnost 
in resnico. Jezus nas zato izziva: »Komu pripadaš?« Družini, mestu, prijateljem, šoli, delu, 
politiki, državi? Da, seveda. Vendar pa predvsem pripadam Bogu. To je temeljna pripadnost.

Župnik Branko Balažic
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Nedelja 29. nedelja med letom – misijonska nedelja 18. oktober
yy Danes je 29. nedelja med letom. Godujeta Luka, evangelist in Peter Alkantarski, redovnik.
yy Situacija s korono se poslabšuje in zaradi vladnih ukrepov smo prisiljeni sprejeti ukrepe tudi za naše župnijsko 
občestvo. Ukrepi veljajo od petka, 16. 10. 2020.

yy Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Duhovnik opravi oznanjene maše brez navzočnosti ver-
nikov. Jaz bom maševal tam, kjer so naročene. To pa ne pomeni, da ne boste imeli priložnosti za prejem obhajila. 
Prejeli ga boste lahko izven obreda svete maše. Priložnost bo ob nedeljah ob 7.45 v Tenetišah in 8.45 na Trsteniku.

yy Navodila za prejem obhajila: V cerkvi pred oltarjem z Najsvetejšim zmolite kesanje in Očenaš. K obhajilu pris-
topite sami in upoštevajte medosebno razdaljo dveh metrov; družine lahko pristopijo skupaj. Obhajilo prej-
mete na roko in ga spoštljivo zaužijete. Po obhajilu vas prosimo, da po krajši osebni molitvi zapustite cerkev.   

yy Prepovedane so pevske vaje in sodelovanje pevskih zborov. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske 
skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

yy V primerjavi s prvo karanteno bodo tokrat cerkve odprte za osebno molitev (k temu lahko povabimo tudi 
družine, da si npr. izberejo en dan v tednu, ko skupaj obiščejo cerkev). V cerkvi bo lahko največ 10 vernikov, 
ki upoštevajo splošna navodila vlade.

yy Verouk se do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo 
snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Tokrat je verouk samo še enkrat in potem bodo na 
vrsti »krompirjeve« počitnice. Kako bo z veroukom v novembru, bo objavljeno v naslednjih oznanilih. 

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  V dokumentu, ki ga je pred sinodo pripravilo 300 mladih z 
vsega sveta, so opozorili, da lahko odnosi na družbenih omrežjih postanejo nečloveški. Digitalni prostor nas 
dela slepe za ranljivost druge človeške osebe in nam onemogoča osebni premislek. Problemi, kot je pornogra-
fija, popačijo dojemanje mladih glede človeške spolnosti. Potopljenost v virtualni svet je omogočila celo vrsto 
digitalne migracije, to je oddaljevanja od družine, od kulturnih in verskih vrednot, kar mnoge osebe pripelje v 
svet osamljenosti in določanja samega sebe ter celo do izkušnje izgube korenin, čeprav fizično ostajajo na istem 
kraju. Današnji mladi so prvi, ki sestavljajo sintezo med osebnim, kar je lastno vsaki kulturi, in globalnim. To 
pa zahteva, da morajo preiti iz virtualnega stika v dobro in zdravo komunikacijo. (90

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

Ponedeljek
1900

Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebeuf, mučenec
za + Tončko Zaplotnik ob 80. rojstnem dnevu

19.  oktober

Torek
1900

Rozalina, redovnica; Irena, mučenka
za + Franca Ušlakarja, dar sosedov iz Čadovelj

20.  oktober

Sreda
1900

Uršula, devica in mučenka; Hilarion, opat
za + Franca Štefeta, dar Zg. Trstenika

21.  oktober

Četrtek Janez Pavel II., papež; Marija Saloma, svetopisemska žena 22. oktober
Petek Janez Kapistran, duhovnik; Ignacij Carigrajski, patriarh 23.  oktober
Sobota
2000

Anton Marija Claret, šk., red. ust.; Jožef Baldo, red. ust.
1. za ++ starše Vogarjeve in brata Jožeta
2. za ++ starše Weisseisen

24.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše

830

30. nedelja med letom – žegnanjska nedelja
1. za Janeza in Marijo Košir, vse Križajeve in Andreja Ažmana
2. za + Staneta Markoviča ob rojstnem dnevu
1. za + Blaža (obl.) in Marijo Gros
2. za + Vogarjevga Joža (obl.)

25.  oktober

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


