
V LJUBEZNI NAS JE VNAPREJ DOLOČIL, NAJ BOMO NJEGOVI 
POSINOVLJENI OTROCI

Kaj hočeš v življenju biti in kaj boš postal? Gre za ideal o sebi 
in za konkretno resničnost, torej za dve stvari, ki se pri večini 
oddaljujeta druga od druge, namesto da bi prišlo do čim večjega  
zbliževanja. Vsakdo si ustvari neko podobo o sebi in lahko trdimo, 
da ima večina o sebi zelo visoko mnenje. Zelo se trudijo, da bi jih 
drugi občudovali in zato so prisiljeni imeti dva obraza: enega pred 
samim seboj in drugega pred drugimi. Zakaj prihaja do takšne 
dvoličnosti? Ker delamo svoje načrte, kaj bi radi postali, a ne računamo s sposobnostmi, 
ki jih imamo in svojih pričakovanj ter življenjskih sanj ne gradimo na vrednotah, ki 
so trajne in jih zob časa ne more uničiti. Sodobnik se ne potrudi, da bi odkril svoje 
poslanstvo, ampak popušča trenutni modi in želi biti popoularen na način, ki ni vreden 
občudovanja. Večina sedanjih bogatašev in lažnih uspešnežev, ki se pojavljajo v medijih, 
se ne more pohvaliti s svojim krepostnim življenjem. Daleč od tega. Uspeh, do katerega 
si prišel po lahki poti je tlakovan s prevarami, podkupovanji, korupcijo in izkoriščanjem 
sočloveka. In ti isti uspešneži se trudijo, da bi takšno ravnanje uzakonili kot edino 
pravilno, da bi imeli zakonsko podlago za svoja nemoralna dejanja. Zato je tak razkorak 
med tem, kar bi želeli biti in kakšni smo postali.

Apostol Pavel je pisal Efežanom o Božjem načrtu glede človeštva: »V ljubezni nas 
je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci.« Božji 
načrt je zasnovan tako, da ga lahko izpeljemo le takrat, ko se v nas združita Božja in 
človeška narava, kot se je to zgodilo v Jezusu. On je bil Bog in človek hkrat. Temu ideali 
se lahko približamo, ker smo tudi sami ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti. Božični 
dogodek nam zelo zgovorno govori o tem, kaj se zgodi, ko se srečata Bog in človek: vse je 
naenkrat drugače. V svetu je več miru, pa čeprav vemo, da smo z rojstvom vrženi v sveti, 
ki je krut in neprizanesljiv. Zato Bog naredi naslednji korak: sprejme nas za svoje otroke 
in nas s tem odkupi. Nismo plod slučaja, ampak del Božjega načrta. Apostol Pavel se 
zato v pismu Filipljanom najprej zahvaljuje in slavi Boga, »ki nas je v nebesih v Kristusu 
blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom, pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v 
njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni«.
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Nedelja 2. nedelja po božiču 3. januar
 y Danes je 2. nedelja po božiču. Godujeta Genovefa Pariška, devica in  Jožef Marija Tomasi, teatinec. 

To je dan, ko se spominjamo Presvetega Jezusovega imena.
 y Otroškemu zborčku in ansamblu, še prav posebej pa zborovodkinji Barbari, se iskreno zahvaljujem, 

da so se v tem božičnem času zelo potrudili in peli pri treh božičnih mašah. Konec januarja bodo 
pripravili don Boskovo mašo.

 y Prvi teden v novem letu so še v ospredju praznični božični dnevi, zato verouk odpade.
 y V sredo je praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti trije kralji. Otroci so v šoli, starši pa po službah, 

zato bosta praznični maši zvečer. V Tenetišah bo maša ob 18.00, na Trsteniku pa ob 19.00. K maši so 
še prav posebej vabljeni otroci, da tako kot trije kralji, prinesejo svoje adventne šparovčke k Jezuščku 
v jaslice. Nabrani darovi bodo namenjeni lačnim otrokom v Afriki. Letos so zaradi strašne suše še 
prav posebej prizadeti otroci v Etiopiji.

 y Naslednjo nedeljo, ko se spominjamo Jezusovega krsta, bomo pobirali sedežnino za leto 2016. Že 
nekaj let je ta prispevek v vrednosti 15 €. Z nabrano vsoto pokrivamo nekatere redne stroške za 
cerkev na podružnici in za župnijsko cerkev na Trsteniku. Iskrena hvala za vašo velikodušnost pri 
vzdrževanju sakralnih objektov.

 y V župnijski pisarni in v zakristiji v Tenetišah imate na razpolago še nekaj izvodov Marijanskega 
koledarja za leto 2016.

 y V januarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
800 Tenetiše
1000

2. nedelja po božiču
za župljane
1. za + Lucijo in Florjana Bogataja
2. za + Viktorja Javornika (obl.)

3. januar

Ponedeljek
1730

Angela Folinjska, redovnica; Rigobert, opat
za + Antona Kadivca (obl.)

4. januar

Torek
1730

Emilijana (Milena), dev.; Janez Nepomuk Neumann, škof
za ++ starše Marijo in Petra Zakrajšek, brata Petra in sestro Angelo

5. januar

Sreda
1800 Tenetiše
1900

Gospodovo razglašenje – Gašper, Miha, Boltežar
za + Jožeta in Francko Škrjanec ter vse Urančeve
za + Ivano (obl.) in Toneta Perčiča

6. januar

Četrtek
1730

Valentin (Zdravko), škof; Marija Terezija Haze, red. ustan.
za + Janka Košnika

7. januar

Petek
1730

Severin Noriški, opat; Jurij iz Hozibe, menih
za zdravje

8. januar

Sobota
1900

Hadrijan, opat; Pij IX., papež
za + Majdo in Janeza Marinko ter Veroniko Štular

9. januar

Nedelja
800 Tenetiše
1000

Jezusov krst
za + očeta Miha (obl.) in mamo Marijo Grašič
za + Blaža Urbanca (obl.)

10. januar

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – Marinka Golob

9. januar


