
LJUBI GOSPODA SVOJEGA BOGA IN SVOJEGA BLIŽNJEGA KAKOR SAMEGA SEBE
Koga imam najraje? Samega sebe! To je logično. Kdor razmišlja 

drugače, je malo čez les. Danes je posameznik v centru pozornosti, vse 
se mora vrteti okrog njega in tako imamo sedem milijard malih bogov. S 
tekmovanjem in bojem za prva mesta se zato ne srečujemo le pri različnih 
športih, temveč na vseh področjih našega življenja. Povsod je navzoča 
konkurenca, ki se je treba znebiti. Danes nekaj pomenijo le tisti, o katerih 
se največ govori in so vedno navzoči v medijih. Nenapisano pravilo je: »Ni važno, kaj ljudje 
govorijo o meni, važno je, da govorijo o meni!« Kdor ni v medijih, ta ne obstaja!

K Jezusu je prišel farizej in mu zastavil vprašanje iz katekizma: »Učitelj, katera je 
največja zapoved v postavi!« Vsak učitelj bo to vedel, zato je Jezus brez pomišljanja dejal: 
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem!« Za jude je 
bil Bog na prvem mestu, vse drugo se je moralo njemu podrediti. Imeti rad nekoga, ki je 
daleč, ki ga še nisi nikoli videl in s katerim se ti ni treba srečevati na štiri, ni težko. To je 
Jezus dobro vedel, zato je takoj dodal: »Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližjega kakor 
samega sebe.«

Zapoved ljubezni mnogi jemljejo kot lep nauk, krasno teorijo in pri tem se vse neha. 
Jezus pa je farizeja izzval in mu povedal, da z eno samo ljubeznijo ljubiš Boga, svojega brata 
in sebe. Gre za eno in isto ljubezen, ki mora biti uravnotežena: ne preveč, ne premalo, vse 
troje enako. In kako naj to naredi oseba, ki je samega sebe postavila za središče? Ne more. 
Slej ko prej se bo nekaj zalomilo. Paradoks pa je v tem, da moraš samega sebe vzeti iz središča 
in hkrati sebe imeti najprej rad. Ljubezen je namreč darovanje in daruješ lahko le tisto, kar 
imaš. Zato je treba imeti rad najprej samega sebe, da lahko potem ljubezen daš naprej.

To je zelo dobro razumel apostol Janez, ki je dejal: »Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti 
Bog je ljubezen … Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil!« (1 Jn 4, 8.19) Rojeni smo iz 
popolne ljubezni. Božjo ljubezen nosimo v svojem srcu in ta je tako močna, da se nikoli ne 
izgubi. Gre za »praljubezen«, na katero lahko v nekem življenjskem obdobju pozabimo, lahko 
jo celo zavržemo, a v času krize, ko smo na tleh, jo spet začutimo in se je lahko oklenemo.

Ljubezen do Boga, do bližnjega in do sebe je na isti ravni, ker je Bog nosilec ljubezni in 
kar Bog naredi, to tudi vzdržuje in daje potrebno moč. Človeška ljubezen je vedno krhka in 
nepopolna, a je edina, s katero lahko Bog odrešuje svet. Zato bodimo pogumni.
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Nedelja 30. nedelja med letom – žegnanjska nedelja 25. oktober
yy Danes je 30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja. Godujejo Darinka, mučenka ter Krišpin in Krišpini-
jan, mučenca.

yy Otroci imajo ta teden »krompirjeve« šolske počitnice. Želimo jim, da se odpočijejo od napornega učenja na 
daljavo in v krogu svojih domačih kljubujejo korona virusu. V novembru bo tudi verouk na daljavo, o čemer 
vas bomo obvestili v naslednjih oznanilih.

yy Pred nami je 1. november, praznik Vseh svetih. Letos bo zaradi korona virusa praznovanje drugačno: maše z 
ljudstvom odpadejo. Duhovnik pa bo v Tenetišah in na pri velikem križu  Trsteniku sam ob primernem času 
blagoslovil grobove naših rajnih.

yy Kako bo letos z molitvijo očenašev? Škoda bi bila, da bi to lepo tradicijo molitve za naše rajne letos prekinili. 
Zato sem se odločil, da bom v mesecu novembru vsak dan  zmolil rožni venec za vse rajne, ki jih boste prijavili. 
Molitev bo vsak dan ob 17.45, zato vas vabim, da se mi ob tem času doma pridružite z molitvijo rožnega venca. 
Ob 18.00 pa bom med tednom vsak dan opravil sveto mašo po namenu kot je oznanjeno.

yy Sveto pismo nas opozarja, naj drug za drugega molimo ter se priporočamo svetnikom in angelom. Priporoča 
nam naj molimo tudi za duše naših rajnih bratov in sester. Zato je Cerkev 2. november določila kot spomin 
vseh vernih rajnih. Poleg tega je mesec november v celoti določila kot mesec posebnih molitev za duše v vicah.

yy Vsi ste dobro poznali našega bivšega organista Lojzeta. V ponedeljek ga je Stvarnik poklical k sebi in v četrtek 
smo se nekateri na šenčurskem pokopališču poslovili od njega. Posebno v mesecu novembru vam ga priporo-
čam v molitev. 

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  V zadnjem času so pred našimi očmi tudi številni mladi, priza-
deti zaradi preseljevanja. Pojavi migracij ne predstavljajo predhodnega izrednega stanja, ampak so strukturni. 
Migracije se lahko vršijo znotraj ene države ali med različnimi državami. Cerkev je zaskrbljena predvsem za 
tiste, ki bežijo pred vojno, nasiljem, političnim in verskim preganjanjem, naravnimi nesrečami, ki so med 
drugim posledica podnebnih sprememb, in pred skrajno bedo: mnogi med njimi so mladi. Na splošno iščejo 
možnosti zase in za svoje družine. Sanjajo o boljši prihodnosti in želijo ustvariti pogoje, da bi se to uresničilo. 
Migranti nas spominjajo na temeljno dejstvo vere, to pa je, da smo na zemlji tujci in priseljenci. (91)

yy V župnišču imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2021. Ker po vsem svetu razsaja epidemija, so tokrat 
na slikah slovenska kužna znamenja in kapele. Cena je 2,50 €.

yy V mesecu novembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

25. 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

Ponedeljek
1900

Lucijan in Marcijan, mučenca; Rustik, škof
za + Jurija Košnika (obl.)

26.  oktober

Torek
1900

Sabina Avilska, mučenka; Frumencij, škof
za vse ++ Slapnikove

27.  oktober

Sreda
1900

Simon in Juda Tadej, apostola; Fidelis, mučenec
za + Frančiško Markun, dar vaščanov Babnega vrta

28.  oktober

Četrtek Mihael Rua, salezijanec; Ermelinda (Linda), devica 29. oktober
Petek Angel iz Acria, redovnik; Marcel, mučenec 30.  oktober
Sobota
2000

Bolfenk (Volfgang), škof; dan reformacije, d. p. d.
za ++ starše Franca in Angelo Rogelj

31.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše
830

VSI SVETI
za + Franca Pušarja, dar sosedov
1. po namenu iz Švice
2. za + Janeza Dolinarja
3. za + Lojzeta Sirca (obl.) in vse ++ Trbešnikove
4. za + starša Francko in Janeza Markuna

1. november

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


