
BOG, BODI MILOSTLJIV MENI GREŠNIKU!
Dva človeka gresta v tempelj molit: farizej in cestninar. Prvi gre čisto 

naprej, da ga lahko vsi vidijo in moli: »Bog zahvaljujem se ti, da nisem kakor 
drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar!« 
Ni kaj, to je zares brezgrajen človek, ki ga lahko Bog samo pohvali. Cestninar 
pa je zadaj in še oči ne upa povzdigniti v nebo. Trka se na prsi in vzdihuje: 
»Bog bodi milostljiv meni grešniku!« Zaveda se, da zaradi svojega grešnega življenja ne bi 
imel niti pravice, da vstopi v tempelj. Usmiljeni Bog to vidi in ga pošlje pomirjenega domov. 
Farizeju pa ne more nič podariti, ker je ta človek prepoln samega sebe.

Jezusova prilika je izziv, da se v enem od molivcev prepoznamo. Če smo redni obiskovalci 
nedeljskega bogoslužja, vsak dan molimo, darujemo za domačo cerkev, morda celo vodimo 
kakšno skupino vernikov, se morda čutimo pomembne in zaslužne. Ne rinemo sicer v prve 
klopi, češ: »Kaj bodo pa ljudje rekli!« V resnici pa je iskanje zadnjega mesta samo navidezno, 
da bi nas tisti, ki odločajo, opazili in nas poklicali med izbrane. Potem bi se lahko celo hvalili, 
da si tega mesta nismo izbrali sami, ampak so nam ga dodelili drugi. Marsikdaj smo podobni 
farizeju.

In kdo se lahko poistoveti s cestninarjem? Kakšna ženička, ki je ostala sama, otroci so se 
razkropili in so daleč od Boga, ona pa se trka na prsi in se sprašuje, kaj je naredila narobe, 
da se ji to dogaja. Otroke je vendar vzgajala v veri in jim bila konkreten zgled. Lahko pa je v 
zadnji klopi tudi kdo, ki je okreval po težki bolezni in sprašuje Boga: »Zakaj Gospod, zakaj? 
Mene si rešil, sosedo pa si vzel k sebi in pustil tri majhne otroke očetu, ki ni storil nikomur 
nič žalega.«

Vera ima zelo malo skupnega z zunanjostjo, z obredi, s številom molitev, obiskom 
romarskih svetišč. Vse to je tradicija, upoštevanje navad naših dedkov in babic. Tudi to je že 
nekaj, vendar daleč od osebne vere. Cestninar ni šel pomirjen domov zaradi dobrih del, ki bi 
jih lahko naštel pred Bogom. Lahko pa se je pohvalil z grehi, ki jih je naredil. Njegova žalost 
pa je bila vendar povezana s kesanjem: rad bi bil drugačen človek, pa tega ni zmogel. Njegovo 
priznanje je povezano z globoko prošnjo za pomoč, svetovanje in dobrohotno spremljanje. 
Jezus se ni zgražal nad cestninarjem, ki je bil grešnik, ampak nad farizejem, ki je bil navidezen 
pravičnik in ni dojel, da je odrešenik prišel zaradi grešnikov in ne zaradi tistih, ki se imajo za 
popolne.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 30. nedelja med letom – žegnanjska nedelja 27. oktober
yy Danes je 30. nedelja med letom – žegnanjska nedelja. Godujeta: Sabina Avilska, mučenka in Frumencij, škof.
yy Danes, 27. oktobra smo 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 Ta teden imajo otroci »krompirjeve« počitnice, zato verouk odpade. Vabljeni so, da se na dan Vseh svetih in na 
Vernih duš dan udeležijo svete maše in molitev za naše rajne.
yy 1. november je pred vrati, zato pohitite s pravočasno prijavo namenov za molitve očenašev. 
yy V petek je praznik Vseh svetih. Na Trsteniku bo sveta maša tudi dopoldne, ob 8.30. Popoldne bodo kot običaj-
no svete maše in molitve za rajne: na Trsteniku ob 14.00, v Tenetišah pa ob 15.00. 20 minut pred mašo bodo 
molitve očenašev za pokojne. Zvečer ob 17.30 bodo v župnijski cerkvi molitve rožnih vencev za naše pokojne. 
Po molitvi pa bo po salezijanski navadi za vse pečen kostanj. Lepo vabljeni.
yy V petek je Spomin vseh vernih rajnih. V župnijski cerkvi in v Tenetišah bo maša zjutraj ob 7.00 in nato blagos-
lov grobov. Vabljeni. V župnijski cerkvi bo ob 18.00 večerna sveta maša, ki bo že nedeljska.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Pogosto se spolna vzgoja osredotoča na vabilo k »zaščiti« in skrbi 
za »varen seks«. Ti izrazi sporočajo negativno držo do naravnega namena spolnosti, ki je rojevanje, kot da bi 
bil otrok sovražnik, pred katerim se je treba zavarovati. Tako se namesto sprejemanja pospešuje narcisistična 
napadalnost. Neodgovorno je vabiti mladostnike, naj se igrajo s svojim telesom in svojimi poželenji, kakor 
da bi bili zreli ljudje, ki imajo svoje vrednote, medsebojne obveznosti in cilje, ki so lastni zakonu. Tako jih 
lahkomiselno spodbujajo, naj drugega uporabljajo kot predmet, ob katerem naj poskušajo kompenzirati lastne 
pomanjkljivosti in omejitve. Pomembno pa je nekaj drugega: naučiti jih različnih oblik izražanja ljubezni, skrbi 
drug za drugega, spoštljive nežnosti, komunikacije, ki je napolnjena s smislom. (283)
yy V mesecu novembru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

27. nedelja med letom – žegnanjska nedelja
za + moža in očeta Staneta Markoviča
1. za + Jasno Kadivec
2. za župljane

27. oktober

Ponedeljek
1800

Simon in Juda Tadej, apostola; Fidelis, mučenec
za + Alojza Sirca (obl.)

28. oktober

Torek
1800 

Mihael Rua, redovnik; Emelinda (Linda), devica
za + Marto (obl.) in Cvetota Kogovška

29. oktober

Sreda
1800

Marcel, mučenec; Angel iz Acria, redovnik
za + Jožeta Cudermana (obl.) in vse ++ Krhanove

30.  oktober

Četrtek Dan reformacije, d. p. d.; Bolfenk (Volfgang), škof
ni svete maše

31.  oktober

Petek
8.30
14.00

1500 Tenetiše
1730

VSI SVETI – Dan spomina na mrtve, d. p. d.
za župljane
1. za + moža in očeta Janeza Dolinarja
2. za ++ starša Francko in Janeza Markuna
za + Alojza Vindišarja in sorodnike
molitev rožnih vencev za umrle župljane in sorodnike

1. november

Sobota
700

700 Tenetiše
1900

Spomin vseh vernih rajnih – Malahija, škof
za + Marijo Štern, dar sosede Romane
za duše v vicah
za župljane

2. november

Nedelja
730 Tenetiše

830

31. nedelja med letom – zahvalna nedelja
1. za + Manco in Janeza Hribarja (obl.)
2. za ++ Jožove, starše Pušar in Sonjo Rode
za + Cilko Teran, dar sosedov

3. november

čiščenje in krašenje Trstenik – Matevž Zupan
Tenetiše – Marjan Markovič  

31.  oktober


