
EVANGELIJ NI ČLOVEŠKA, AMPAK BOŽJA BESEDA, KI TUDI DELUJE V VAS
Sveto pismo je najbolj brana knjiga v človeški zgodovini, saj je prevedena 

v več kot 2.400 jezikov. Ta knjiga ima zelo velik pomen za staro celino, za 
Evropo, saj si njene kulture brez krščanstva ne znamo predstavljati. Kot na 
vsako knjigo, smemo tudi na Sveto pismo gledati z različnih zornih kotov: 
z literarnega, zgodovinskega, verskega in še kakšnega drugega vidika. Bolj 
redki pa si zastavijo temeljno vprašanje: Kaj je v resnici ta zbirka knjig? 
Večina jo namreč jemlje kot eno od knjig, polno lepih misli in nič več. Za Jude je bila biblija 
sveta knjiga, javno so jo smeli brati le za to usposobljeni možje. Z iznajdbo tiskarskega stroja 
postane Sveto pismo dostopno množicam in s tem se odnos do te knjige zelo spremeni. Že 
apostol Pavel je opazil, da mnogi jemljejo evangelije preveč na lahko in zato ta besedila 
nimajo pravega učinka. Krščanski skupnosti v Tesaloniki je pisal: »Mi se neprenehoma 
zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne le kot človeško 
besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo; ta tudi deluje v vas, ki verujete.«

Sveto pismo ima sicer različne literarne vrste, a je več kot lepo besedilo, prijetno za 
branje in z lepimi smernicami za življenje. Kar Bog govori je čista resnica in zato njegove 
besede velikokrat niso prijetne za naša ušesa. Zakaj? Božja beseda predstavlja življenje, 
tisto pravo življenje, ki ga zob časa ne more uničiti. Misijonarji so se tega zelo zavedali, zato 
so njihovi uspehi v veliki meri povezani z verodostojnostjo oznanjevanja, ko niso oznanjali 
svojega nauka, ampak Jezusa, ki se s svojim vstajenjem in odhodom v nebo ni oddaljil od 
nas, ampak je ostal v svetu. Kdor vidi v Svetem pismu Božje razodetje, pismo nebeškega 
Očeta, ki vsakega od svojih otrok osebno nagovarja, zanj je ta beseda »živa in učinkovita, 
ostrejša kakor vsak dvorezen meč«, bo nekje drugje zapisal isti sveti Pavel.

Kako spoznamo učinkovitost Božje besede? Kdor se poglablja vanjo in v njej išče 
Božjo voljo, ta je v nenehnem spreminjanju. Bog ga neprenehoma oblikuje in mu razkriva 
skrivnosti življenja. Apostoli so najprej govorili o Jezus kot so ga doživeli v treh letih hoje 
za njim. Svoje izkušnje so zapisali v evangelijih, kjer nam je dan za zgled popolni človek in 
naš odrešenik Jezus Kristus. Hkrati so pred nami konkretni ljudje, z vsemi svojimi darovi in 
slabostmi, ki pa zaradi svoje človeške pomanjkljivosti niso zavrženi. Odrešenje je prišlo za 
ljudi, ki niso popolni in zato potrebujejo odrešenika. Prav ti zgledi nas navdajajo z upanjem, 
da smo tudi mi med njimi, če verujemo v Jezusa in ga sprejemamo za svojega učitelja.
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Nedelja 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja 5. november
yy Danes je 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja. Godujeta Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika in 
Bernard Lichtenberg, duhovnik in mučenec.
yy Danes, 5. novembra je zahvalna nedelja. Pri sveti maši se Bogu ne zahvaljujemo samo za letošnjo obilno letino, 
ampak za različne darove, ki smo jih bili deležni v tem letu v župniji, v naših družinah, v šoli in službi. Povsod 
moramo odkrivati, kako nas Bog spremlja in kako njegova ljubezen ne pozna meja. Naj bo to nedelja hvaležno-
sti tudi drug drugemu, kot imajo Američani svoj zahvalni dan.
yy Mraz vedno bolj pritiska, zato bomo sedaj imeli maše med tednom v kapeli župnišča. Tako nam bo bolj toplo 
in tudi bolj bomo lahko sodelovali kot skupnost, ki skupaj moli.
yy Od ponedeljka naprej je spet redni verouk.
yy Temperature se znižujejo, kar pomeni, da je zima pred vrati. Zato bodo sedaj maše od ponedeljka do petka v 
kapeli župnišča, da nam bo bolj toplo in se bomo bolj čutili kot skupnost, ki skupaj moli, prosi in se zahvaljuje.
yy Naslednjo nedeljo je smenj ob godu svetega Martina. Slovesna sveta maša bo ob 8.30. V gosteh bomo imeli 
Nizozemskega organista Petra den Oudena, ki bo imel po maši polurni koncert. Po maši bo tudi druženje zunaj 
cerkve, zato pridne gospodinje prosim, da nas postrežejo s kruhki in pecivom, kot je to navada za tak praznik. 
Župnik bo poskrbel za pijačo.
yy Mesec november smo začeli s slovesnim praznikom Vseh svetih in naslednji dan s spominom vseh vernih raj-
nih. Jesen se je odela v čudovite barve in nam sporoča, da prihaja zima, čas počitka. Naše misli se veliko mudijo 
pri vseh tistih, ki jih ni več med nami, a so zapustili globoke sledi v našem življenju. Prav je, da se jih večkrat 
spomnimo v svojih molitvah in se jim priporočamo, ker so sedaj naši priprošnjiki pri Bogu.
yy Apostolska spodbuda: Družine z veliko otroki so veselje za Cerkev. V njih ljubezen izraža svojo velikodušno 
rodovitnost. To ne pomeni, naj pozabimo na potrebno opozorilo svetega Janeza Pavla II., ko je razložil, da odgo-
vorno starševstvo »ne pomeni neomejenega spočenjanja ali nepoznavanja tega, kaj pomeni vzgoja otrok, temveč 
je bolj pravica zakoncev, da ob upoštevanju družbenih in demografskih danosti kakor tudi svojega lastnega 
položaja in upravičenih želja svojo neodtujljivo svobodo uporabljajo modro in z zavestjo odgovornosti. (167)
yy V župnišču je na razpolago nov Marijanski koledar za leto 2018. Cena je 2,5 €.
yy V mesecu novembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

31. nedelja med letom, zahvalna nedelja
za + Manco in Janeza Hribarja (obl.)
za župljane

5. november

Ponedeljek
1730

Lenart, opat; Demetrijan (Mitja), škof
za + Jožeta in Frančiško Gregorc (obl.)

6.  november

Torek
1730

Engelbert, škof; Vincenc Grossi, duhovnik
za + Andreja Škofica

7. november

Sreda
1730

Gotfrid (Bogomir), škof; Elizabeta od Svete Trojice, red.
za + teto Justino Perčič in vse ++ Cudermanove

8. november

Četrtek
1730

Posvetitev lateranske bazilike; Teodor (Božidar), mučenec
za + teto Francko Štefe in vse ++ Mlinarjeve

9.  november

Petek
1730

Leon Veliki, papež; Andrej Avelinski, duhovnik
1. za + Francko Markun, dar Teklovih
2. za + Angelo in Franca ter 6 bratov Bečan

10.  november

Sobota
1900

Martin (Davorin), škof; Teodor Studit, opat
1. za + Janeza in Justino Perčič (obl.)
2. za + Marijo Dolenec (obl.)

11.  november

Nedelja
730 Tenetiše
830

32. nedelja med letom
za župljane
za + Francko Zupan (obl.)

12.  november

čiščenje in krašenje Trstenik – Mrak Dragica, Minka Zupan, Majda Krničar
Tenetiše – 

11.  november


