
ZDAJ SMO BOŽJI OTROCI IN SE ŠE NI POKAZALO, KAJ BOMO
Kaj smo v tem svetu, ki je poln različnih izzivov, a se mnogi počutijo 

kot tujci, brez domovine in brez doma, kamor se lahko zatečeš, ko ti je 
hudo. Obnašamo se kot mali bogovi, ki so sposobni vse obrniti na glavo, 
a hkrati smo kot mravlje sredi vesolja. Ali je to človeška usoda? Je takšno 
življenje vredno človeškega dostojanstva?

Praznik Vseh svetih nam razkriva resnico: sveti in blaženi, vsi pokojni, 
ki so pustili za seboj močne sledi, nam govorijo o svetosti življenja, o 
čudežu bivanja na zemlji in v nebesih. Apostol Janez je bil prepričan, 
da je Božje otroštvo resničnost, ki je ne more nihče zanikati, pa čeprav te danosti še ne uživamo 
v vsej polnosti: »Zdaj smo Božji otroci in se še ni pokazalo, kaj bomo. Vemo, da bomo njemu 
podobni, ko se prikaže, ker ga bomo gledali, kakršen je.« Smo in še nismo Božji otroci. Božje 
otroštvo je sicer privilegij, ki ti je dan na razpolago, a se moraš sam odločiti, če ga boš sprejel, ali pa 
zavrgel. Sveti in blaženi, ki se jih danes spominjamo, so svojo svetost dosegali korak za korakom, z 
vsako posamezno odločitvijo za Boga. V življenju so morali iti skozi različne preizkušnje, ko se je 
njihova vera utrjevala in poglabljala. Bog se jim je razodeval v sreči in nesreči, zdravju in bolezni, 
zmagah in porazih, kar ni bilo vedno lahko sprejeti. Božja podoba je namreč velikokrat zakrita 
za obrazom klošarja, pijanca, ničvredneža, zapuščenega, razcapanega, neolikanega, sovražnika. 
Imeti moraš močno vero, da v takih nejasnih podobah, opaziš dobroto in ljubezen. 

Mnogi doživljajo usodo begunca, ki je tujec in brezdomec ne samo zaradi nasilja, ko so mu 
pobili vse njegove in se je s pravočasnim begom komaj sam rešil, ampak predvsem zaradi svoje 
drugačnosti, nesprejetosti, duhovne zapuščenosti in življenja, ki mu ugaša še zadnje upanje. Vsi ti 
so ravno tako Božji otroci, kot sem to jaz, ki mi nič ne manjka. Zato nas praznik vseh poveličanih 
izziva, da se vprašamo, kje smo na svoji poti. Še vidimo cilj pred seboj? Svetost ni neka dokončna 
danost, ampak proces, ko bi morala moja luč iz dneva v dan bolj svetiti in kazati pot. Vera se krepi 
ob veri sočloveka, ki ga srečaš; upanje trpečega raste ali ugaša ob usmiljenju tistega, ki ima vsega 
v izobilju; ljubezen se okuša ob odprtih ali stisnjenih rokah tistih, ki se razdajajo, ali pa skrivajo 
svoje talente. Zdaj smo Božji otroci, ne v neki prihodnosti, za katero ne vemo, kakšna bo. Zdaj 
smo lahko sveti in ne takrat, ko bo bila zadnja ura in ne bo več časa, da bi lahko še kaj popravili. 
Mnogi naši sorodniki, prijatelji in znanci so to vedeli. Trudili so se po svojih močeh in pustili za 
seboj močne sledi. Zgledujmo se po njih in se vsak dan trudimo, da bi bili sveti, kot je svet naš 
odrešenik Jezus Kristus.                                                                            župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja VSI SVETI 1. november
 y VSI SVETI. Dan spomina na mrtve – d. p. d. 1. novembra sta dve maši tudi popoldne in nato molitve na 

pokopališču. Na Trsteniku je maša ob 14.00, v Tenetišah pa ob 15.00. Pred obema mašama so 20 minut 
prej molitve očenašev. Ob 17.30 bo molitev rožnih vencev za naše pokojne. Po molitvi pa bo po salezijanski 
navadi za vse pečen kostanj. Lepo vabljeni.

 y V petek smo se poslovili od Vogarjevega Jožeta, ki je sorazmerno mlad dosegel polnost svojega življenja in 
odšel k usmiljenemu Bogu po zasluženo plačilo. V svojem imenu in v imenu župnijske skupnosti sem mu na 
poseben način hvaležen za vso njegovo ljubezen in požrtvovalno delo povsod, kjer je bilo treba priskočiti na 
pomoč. Spominjajmo se ga v molitvah, on pa bo gotovo še vedno spremljal našo župnijo in nam bo pri Bogu 
izprosil številne blagoslove za naše osebno življenje in našo župnijo.

 y Teden, ki je bil zaznamovan s »krompirjevimi« počitnicami je za nami. Verouk bo spet po ustaljenem urniku.
 y V torek je Spomin vseh vernih rajnih. Ta dan lahko duhovniki trikrat mašujemo. Dve maši sta po papeževem 

namenu. Zato bo zvečer ob 18.00 tudi maša v Tenetišah. Po obeh mašah bo na pokopališču kratka molitev in 
blagoslov grobov.

 y Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah. V četrtek in petek bo pred mašo izpostavlje-
no Najsvetejše, molitev rožnega venca in litanije. Vabljeni.

 y V mesecu novembru se radi spominjamo znancev, prijateljev in sorodnikov, ki smo jih poznali in so že odšli v 
večnost. Radi zmolimo zanje kakšno molitev in se jim priporočajmo, ker so oni sedaj naši priprošnjiki pri Bogu.

 y Naslednja nedelja je zahvalna. Glavno župnijsko sveto mašo bodo oblikovali veroukarji.
 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Izkušnja nam potrjuje, da je hvaležnost pri otrocih napoved srečne priho-

dnosti. Bodite hvaležni vsakemu ki vam je kaj poklonil, do nehvaležnežev pa bodi prizanesljivi, ker so nesrečni.
 y V novembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.

Nedelja
800 Tenetiše
1000

1400

1500 Tenetiše

VSI SVETI
za župljane
za + Jasno Kadivec
1. za + Alojza Sirca (obl.)
2. za + Cudermanovega očeta
3. za + moža in očeta Janeza Dolinarja
4. za + Zdravka Sirca, dar sosedov
za + Ano in Matevža Vindišarja

1. november

Ponedeljek
1730

1800 Tenetiše

Spomin vseh vernih rajnih – b. sl. Jakob Ukmar, duhovnik
za + Parcel Ladota
za verne duše v vicah

2. november

Torek
1730

Viktorin Ptujski, škof in mučenec; Just, mučenec
za + Jakoba in Marijo Teran

3. november

Sreda
1730

Karel (Drago) Boromejski, škof; Emerik Ogrski, kralj
za + Angelco Markun

4. november

Četrtek
1730

Zaharija in Elizabeta, Marijini starši; Bernard, mučenec
za + Jero Grašič

5. november

Petek
1730

Lenart, opat; Demetrijan (Mitja), škof
1. za + Jožeta Lombarja, 7. dan po pogrebu
2. za ++ starše Perčič in Perko

6. november

Sobota
1900

Engelbert, škof; Vincenc Grossi, duhovnik
1. za + Jožeta Gregorca (obl.)
2. za + Ivano in Ivana Lombarja

7. november

Nedelja
800 Tenetiše
1000

32. nedelja med letom, zahvalna nedelja
za ++ starše Marijo in Janeza Koširja in vse ++ Križajeve
1. za + Janeza in Justino Perčič (obl.)
2. za + Matevža in Anico Studen (obl.)

8. november

čiščenje in krašenje Trstenik – Ušlakar Marija
Tenetiše – 

7. november


