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UBOGA VDOVA JE DALA OD SVOJEGA UBOŠTVA VSE, KAR JE IMELA

Uboga vdova, ki je v tempeljsko zakladnico vrgla zadnja dva
novčiča, seže v srce vsakemu, ki posluša to Jezusovo pripoved. Popolne
ljubezni nismo vajeni, zato nas tak zgled pritegne in nam sprašuje vest.
Kakšen si? Ali si sposoben čiste ljubezni, ki nič ne računa, ampak se
popolnoma razdaja: podobna je sveči, ki gori, ne da bi spraševala, komu
gori! Zgledi vlečejo. Vendar se vsi zavedamo, da ne pritegnejo le lepi
zgledi žrtvovanja, ampak tudi zgledi zlobe, sovraštva in povzročanja grozodejstev.
Sodobni akcijski filmi in video igrice, ki so polne nasilja in krvoločnosti, pritegnejo
marsikaterega otroka, da želi posnemati svojega vzornika in je tudi sam vedno bolj
nasilen in neprilagodljiv. Kako naj ukrepamo proti takšnemu vedenju, ohranimo pravo
mero dostojnosti in pregovor: »Besede mičejo, zgledi vlečejo!« ne vržemo v koš za
smeti?
Mislim, da je pravo spreobrnjenje in spreminjanje človeka povezano z njegovim
notranjim jedrom. Nekaj moraš imeti, kar ti ostane, ti daje oporo in se ne spreminja. To
si ti, človek, ki je ustvarjen po božji podobi in sličnosti. To je tvoje jedro, ki se ne sme
spreminjati. Zato je treba najprej opredeliti samega sebe, se prepoznati v vsej celovitosti
in potem vse, kar se ti dogaja, uskladiti s svojo identiteto. Kaj nas glede tega uči uboga
vdova pred tempeljsko zakladnico?
Uboga vdova se je jasno zavedala, kam je prišla, kakšno vrednost predstavlja zanjo
jeruzalemski tempelj in zato je v skladu s svojim prepričanjem v tempeljsko zakladnico
vrgla zadnje, kar je imela. Vrgla se je v naročje Boga, ki je bil smisel njenega življenja
in se mu popolnoma prepustila. Jezus je to opazil in zato jo je dal učencem za zgled:
»Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od
svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje
za življenje.« In njen zgled navdihuje vse, ki skoraj dva tisoč let berejo ta odlomek iz
Svetega pisma: kdor resnično veruje in v Jezusu prepoznava Božjega sina, ta je sposoben
zapustiti vse in se vreči v njegov objem. Nam, kristjanom tretjega tisočletja, ki smo
prepričani, da vse obvladamo, ta uboga vdova razodeva preprosto resnico: »Najprej
bodi to, kar si. Ne posnemaj drugih, ampak živi v skladu z resnico, ki si jo odkril. Tako
boš najbolj pristen, za druge boš lep zgled in ne kamen spotike!«
Župnik Branko Balažic, SDB
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yy Danes je 32. nedelja med letom. Godujeta: Martin iz Toursa, škof in Teodor Studit, opat.
yy V naši župniji je danes smenj, slovesno praznovanje zavetnika svetega Martina. Gre za svetnika, ki je v Sloveniji
zelo priljubljen, saj je njemu posvečenih 78 župnijskih cerkva, še več podružničnih in kapelic, po Sloveniji pa
je speljana tudi Martinova pot, ki se začne na Madžarskem, v Sombatelyju in se zaključi v Toursu, v Franciji.
K temu svetniku se zato radi zatekajmo, ker nam bo pri usmiljenem in vsemogočnem Bogu izprosil potrebne
milosti za pogumno krščansko pričevanje v svetu, ki Boga vedno bolj potiska na stranski tir. Zahvaljujem se
vsem našim gospodinjam, ki so poskrbele za pogostitev po maši.
yy Kot smo že napovedali, bo v tem pastoralnem letu v naši župniji birma. Zato bo naslednjo nedeljo, ko bo pri
maši pel otroški pevski zbor, tudi predstavitev letošnjih birmancev. Priporočam vam jih v molitev.
yy Naslednjo nedeljo, 18. novembra bo v dvorani Krajevne skupnosti Trstenik dokumentarni video o našem
romanju v Švico. Predstavitev bo ob 15.00 v zgornji dvorani. Vabljeni tudi tisti, ki niste bili na romanju in vas
ta naša potovanja zanimajo.
yy Apostolska spodbuda: Družina ni samo prostor rojevanja, temveč tudi sprejemanja življenja, ki prihaja vanjo
kot Božji dar. Vsako novo življenje nam omogoči, da odkrijemo neprecenljivo razsežnost ljubezni, ki nas nikoli
ne neha presenečati. Najprej je lepota že to, da smo ljubljeni; otroci so ljubljeni še preden pridejo na svet.
Kljub temu pa so številni otroci od vsega začetka zavrženi in zapuščeni. Nekateri ljudje si celo drznejo reči,
opravičujoč svoje početje, da se je zgodila napaka, ker so dopustili otrokom, da so prišli na svet. Kadar pride
na svet otrok nepričakovano, morajo starši in drugi člani družine narediti vse, kar morejo, da bi ga potrdili kot
Božji dar, ga sprejeli z odprtostjo in tako prevzeli odgovornost zanj. (166)
yy V novembru je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
yy V župnijski pisarni lahko dobite nov Marijanski koledar za leto 2019. Cena je 2,50 €.
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730 Tenetiše
za župljane
830
1. za + Francko Zupan
2. za + Marto Kogovšek
Jozafat Kunčevič, škof in muč.; Emilijan (Milan), duhovnik
12. november
Ponedeljek
za zdravje
1730
Torek
Stanislav Kostka, redovnik; Brikcij, škof
13. november
1730
za + očeta Janeza Ješeta
Sreda
Lovrenc Irski, škof; Nikolaj Tavelič, mučenec
14. november
1730
za + Janeza Lukanca
Četrtek
Albert Veliki, šk. in c. uč.; Marija Magdalena Morano, red.
15. november
1730
po namenu
Petek
Marjeta Škotska, kraljica; Gertruda (Jerica), redovnica
16. november
1730
za + Janeza Žakelj
Sobota
Elizabeta Ogrska, redovnica; Hilda, opatinja
17. november
1900
za + mamo Frančiško (obl.), očeta Janeza in oba brata Stare
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18. november
730 Tenetiše
v zahvalo v čast Materi Božji za zdravje
830
1. za + Francko Lombar (obl.)
2. za + Andreja in Tončko Škofic
čiščenje in krašenje Trstenik – Kolander Stanislava
17. november
Tenetiše – Veternik Olga

