
BOG NI BOG MRTVIH, AMPAK ŽIVIH, KAJTI NJEMU VSI ŽIVIJO
Vsakdo ima nekega svojega boga, ker resničnih ateistov ni. Kdor se 

namreč trudi, da bi spoznal zakone narave, slej ko prej pride do zaključka, 
da prostrano vesolje in življenje na zemlji nista nastala naključno, ampak 
je v ozadju modri stvarnik, ki ga vsakdo po svoje imenuje. Na koncu 
koncev ime ni niti važno, ker je bolj pomembno to, kaj to bitje od mene 
zahteva in kakšne so posledice njegovega delovanja v mojem osebnem 
življenju. Zato tukaj prihaja do delitve na tiste, ki zagovarjajo živega Boga, ki mu ni vseeno, 
kaj se dogaja z njegovim stvarstvom, na drugi strani pa so tisti, ki pravijo, da je nek začetek 
bil, potem pa se je stvarnik umaknil in nas prepustil naši usodi. Slednji trdijo, da ne bodo 
po svojem zemeljskem odhodu nikomur dajali odgovor o svojem življenju. Zanje je Bog 
mrtev.

Saduceji, ki ne verujejo v vstajenje mrtvih, so Jezusa izzvali z vprašanjem: »Žena je 
bila poročena s sedmimi brati in ni imela z nobenim otrok. Čigava bo žena ob vstajenju?« 
Vsi, ki verujemo v Boga, se strinjamo, da naš razum ne najde pravega odgovora na to 
vprašanje. Zato nam Jezus odgovarja: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so 
vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi 
umreti ne bodo več mogli; saj so enaki angelom.« Gre za dve različni stvarnosti: o življenju 
na zemlji vemo, po kakšnih zakonitostih se vse razvija, glede nebes pa se lahko zanašamo 
le na to, kar nam je v Svetem pismu razloženo v podobah. Zato nas tukaj rešuje samo vera.

Kakšna je ta vera, ki nam daje odgovore na osnovna življenjska vprašanja? Ne gre 
za vero v neko bitje, o katerem ne vemo nič zanesljivega, ampak za vero v živega Boga. 
Samo živi Bog se lahko odziva na vse, kar se dogaja, samo on lahko novači ljudi, ki bodo 
poskrbeli, da bo vse, kar je on ustvaril, doseglo svojo polnost. Višek vsega ustvarjenega pa 
je človek, ki je ustvarjen po Božji podobi in sličnosti.

Ko se je Jezus poslavljal od svojih učencev jim je dejal: »Še veliko vam imam povedati, 
a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo 
govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.« 
Vsi, ki smo pri birmi prejeli Svetega Duha, smo postali Božji sodelavci. Sveti Duh nas uči, 
kako moramo živeti, da se bo Božje kraljestvo utrjevalo. Mi smo sedaj orodje v Božjih 
rokah. Poslani smo, da kot kristjani pričujemo, da je Jezus živi Bog in naš odrešenik.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 32. nedelja med letom – zahvalna nedelja 10. november
yy Danes je 31. nedelja med letom – zahvalna nedelja. Godujeta: Viktorin Ptujski, škof in mučenec ter Just, 
mučenec.
yy Danes je Martinova nedelja in v naši župniji smenj. Sveti Martin je v Sloveniji zelo priljubljen svetnik predvsem 
zato, ker po starodavni šegi iz mošta dela vino. Slovenija je znana po dobri kapljici in po izvrstni kulinariki, za 
kar poskrbijo tudi naše gospodinje, da je druženje po sveti maši prijetno. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste 
pomagali pripraviti današnjo slovesnost. Še prav posebej hvala našim gospodinjam za dobre domače dobrote. 
S skupnimi močmi si znamo vedno pripraviti lepe praznike in tako je edino prav. Župnija je naš skupni dom, 
ki je privlačen, ker vsakdo prinaša nekaj svojega in s tem bogati druge.
yy V mesecu novembru zaključujemo s prijavo za romanje v Kalifornijo. Tisti, ki ste se odločili za to romanje 
svojo odločitev potrdite s plačilom prvega avansa (200€ na osebo). Prostih je še 10 mest, zato lahko povabite 
še kakšnega prijatelja.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Spolna vzgoja mora vključevati tudi pozornost in spoštovanje raz-
ličnosti, ki vsakemu kaže možnost, preseči zapiranje v lastne meje, da bi se odprl sprejemanju drugega. Če 
odmislimo razumljive težave, ki jih lahko doživlja vsak, moramo pomagati, da bi sprejemali lastno telo kot 
je bilo ustvarjeno, saj se misel, da gospodujemo nad lastnim telesom, spreminja v miselnost, da lahko popol-
noma gospodujemo nad stvarstvom. Tudi spoštovanje svojega telesa v njegovi ženskosti in moškosti je nujno 
za spoznavanje samega sebe v razmerju do drugega. Tako je mogoče z veseljem sprejeti drugega ali drugo kot 
poseben dar, ki je delo Boga Stvarnika, in se vzajemno bogatiti. Ko se znebimo strahu pred različnostjo, se 
lahko rešimo ujetosti v svoj jaz in zaljubljenosti vase. (285)
yy Dobili smo Marijanski koledar za leto 2020. Na razpolago je v župnijski pisarni, v Tenetišah pa v zakristiji. 
Cena je 2,50 €.
yy V mesecu novembru je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

32. nedelja med letom
za + Petra (obl.) in Angelo Rezàr ter vse ++ Cimpermanove
za + Francko Zupan

10. november

Ponedeljek
1800

Martin (Davorin), škof; Teodor Studit, opat
za + Marijo Toporiš

11. november

Torek
1800 

Jozafat Kunčevič, škof in mučenec; Emilijan (Milan), duh.
po namenu

12. november

Sreda
1800

Stanislav Kostka (redovnik); Brikcij, škof
za + Janeza Žaklja

13. november

Četrtek Lovrenc Irski, škof; Nikolaj Tavelić, mučenec
ni svete maše

14. november

Petek Albert Veliki, škof in c. uč.; Marija Magdalena Morano, red.
ni svete maše

15. november

Sobota
1900

Marjeta Škotska, kraljica; Gertruda (Jedrt, Jerica), red.
1. za ++ starše Cuderman (obl.) in vse ++ Krhanove
2. za + Mirka Lombarja

16. november

Nedelja
730 Tenetiše
830

33. nedelja med letom
za + Cirila Hrnčiča, dar sosedov
1. za zdravje
2. za + Urško Ovsenik

17. november

čiščenje in krašenje Trstenik – Metka Cuderman
Tenetiše – Mili Križaj

16.  november


