
Z ZAUPNOSTJO SE BLIŽAJMO PRESTOLU MILOSTI
V koga zaupamo in na kaj se zanašamo v času stiske in preizkušenj? 

Vsakdo priznava, da je življenje težko, saj smo pred vedno novimi 
izzivi, ko smo nemočni in so naše odločitve pogostokrat prehitre, 
premalo domišljene in zato pogubne. Svetovalce potrebujemo na 
vsakem koraku, ker nas vedno večje število informacij in znanja 
samo bega in nam bolj malo pomaga. Svetovanje je potrebno in zato 
je to področje vedno bolj priložnost za velike zaslužke. Hkrati se 
zavedamo, da je dobrih svetovalcev, ki ti res želijo pomagati, malo. 
Kdor ti res hoče dobro, te bo hitro pozdravil, zato bo s tabo bolj malo zaslužil. Čim večkrat 
boš pri njem, toliko bolj debela bo njegova denarnica. Previdnost zato ni odveč.

Kako se je odzval na podobno situacijo pisatelj pisma Hebrejcem? Zavedal se je, da je 
kulturna prepletenost z ene strani bogastvo, a hkrati velika težava za tiste, ki so neodločni 
in jih različne duhovne, kulturne, civilizacijske in druge ponudbe še bolj zapirajo vase 
ter dobesedno poneumljajo. Pravi svetovalec je namreč samo eden, tisti, ki ima vrhovno 
oblast in je Stvarnik vsega vesolja, človeštva in vseh živih bitij. Zato je treba narediti 
jasno ločnico med Bogom in malikom, med Odrešenikom in kraljem teme. V drugem 
berilu današnje nedelje beremo: »Trdno se držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega 
velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč velikega 
duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi 
preizkušan v vsem, vendar brez greha.« 

Zakaj lahko Jezusu verjamemo? Ker je edini veliki duhovnik, ki je že na cilju, v nebesih 
in nam zato lahko zanesljivo pomaga. Njemu ni bilo treba najprej darovati daritve za 
svojo rešitev, ker je brez greha in zato pravi svetovalec, na katerega se lahko zanesemo. 
Svetovalca imamo, a se mora vsakdo sam odločiti, da ga sprejme, ali zavrže. On noče 
in tudi ne more delovati proti naši svobodi. Ceni nas, spoštuje naše odločitve in je zato 
pripravljen odpustiti vse žalitve in malomarnosti, ki jih storimo. Prvi korak pa moramo 
narediti sami: priti pred njega, ga prositi odpuščanja za vse žalitve ter se mu priporočiti, 
da nas bo vodil in nam svetoval pri iskanju pravih odločitev. Pisatelj pisma Hebrejcem 
nam svetuje: »Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje 
in našli milosti.«
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Nedelja 29. nedelja med letom 18. oktober
 y 29. nedelja med letom – misijonska nedelja. Godujeta Luka, evangelist in Just, mučenec. 
 y Misijonska nedelja nam govori o pomembni vlogi vsakega kristjana: Ne le Jezusova daritev, ki je 

namenjena ljudem vseh časov in po vsem svetu, ampak tudi naša daritev lahko spremeni, dopolni, 
olepša in reši življenje mnogim. Z veseljem zato namenimo svoj velikodušni dar in prispevajmo svoj 
delež k vrnitvi upanja stiskanim po svetu. Današnja nabirka in izkupiček od tombole sta namenjena 
slovenskim misijonarjem.

 y Iskrena hvala za ofer prejšnje nedelje in za vse darove, ki jih osebno prinesete v župnišče. Naj dobrotni 
Bog bogato poplača vašo velikodušnost s svojim blagoslovom.

 y 1. november se hitro približuje, zato smo že začeli vpisovati očenaše za naše pokojne. Molitev za tiste, 
ki jih ni več med nami, je ena od oblik naše iskrene ljubezni in hkrati v veliko pomoč vsem tistim, ki 
še niso v nebesih. Zato radi molimo za rajne župljane, ki nam bodo stokratno vrnili, ko bodo na cilju 
in bodo naši posredniki pri Bogu. Med tednom sem v pisarni vedno na razpolago pol ure pred mašo.

 y Naslednjo nedeljo prestavimo ure na zimski čas.
 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: »Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel,« pravi Gospod. In 

od kod izhaja to spoštovanje? Iz pokorščine, spoštovanja in pomoči. Naš Odrešenik nas je hotel 
poučiti, kako naj ubogamo, ko je sam v vsem poslušal Devico Marijo in svetega Jožefa v skromnem 
obrtniškem delu.

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

Ponedeljek
1900

Pavel od Križa, duhovnik; Janez Brebeuf duhovnik in muč.
za + Zdravka Sirca, dar sosedov

19. oktober

Torek
1900

Irena, mučenka; Vendelin, opat
za ++ brate, sestre in starše Andrejčkove

20. oktober

Sreda
1900

Uršula, devica in mučenka; Hilarion, opat
v čast Mariji Pomagaj

21. oktober

Četrtek
1900

Janez Pavel II., papež; Marija Saloma, svetopisemska žena
za + Francko Dolinšek

22. oktober

Petek
1900

Roman, škof; Ignacij Carigrajski, patriarh
za zdravje

23. oktober

Sobota
2000

Anton Marija Claret, red. ustan.; Jožef Baldo, red. ustan.
za + Frančiško Drešar in Ano Cuderman

24. oktober

Nedelja
800 Tenetiše

1000

30. nedelja med letom
1. za ++ starše Preskar
2. za + Janeza in Manco Hribar (obl.)
za + očeta Blaža (obl.) in mamo Marijo Gros

25. oktober

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Kern Jožica
Tenetiše – Kobal Mira

24. oktober


