
BODITE BUDNI, KER NE VESTE NE DNEVA NE URE
Kako smo pripravljeni na življenje, ki je polno presenečenj in je 

zato zelo nepredvidljivo? Večina dobro premisli, kako bodo shajali 
od meseca do meseca in hkrati še nekaj dali na stran za hude čase. 
Ekonomska stabilnost je na prvem mestu, kar je pri mnogih povezano z 
znanim stavkom: »Čim več, s čim manj napora!« Če smo odkritosrčni, 
si moramo priznati, da smo sebičneži in zato radi živimo na račun koga 
drugega. Ni pa malo takih, ki menijo, da je za uravnoteženo življenje potrebna prava 
pamet in zato je treba finance urejati v skladu s končnim ciljem: Bogat je tisti, ki ve, zakaj 
živi in zato se trudi, da bo vse, kar dela in živi, vredno njegovega truda.

Jezus nam v razmislek daje zgodbo o desetih devicah, ki so vzele svetilke in šle 
naproti ženinu. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Prve so vzele svoje 
svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah 
olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Ko so slišale vpitje, da ženin 
prihaja, so hitro vstale in pograbile vsaka svojo svetilko. Preudarne so šle z ženinom, 
nespametne pa so si morale iti nabavit olja. Prišle so prepozno in vrata so se zaprla.

Simbolična in hkrati zelo zgovorna zgodba nam razkriva naše življenje. Prisiljeni 
smo, da se odločimo in se postavimo na eno stran: med nespametne ali med preudarne, 
med tiste, ki živijo iz dneva v dan, ali med dobre načrtovalce prihodnosti. Pri svojem 
načrtovanju ne smemo pozabiti, da naša prihodnost ni le materialna, temveč je celostna, 
zajema tudi našo dušo in našega duha. Ustvarjeni smo po Božji podobi, zato ne smemo 
zanemariti tega, kar nas presega. Človek ni srečen, ko skrbi le zase, temveč ko je 
sposoben vse dobro, kar ima in samega sebe podarjati drugemu. Preudarne device so to 
vedele, zato pri pripravi svojih svetilk niso pozabile na olje. Naše telo je podobno takšni 
svetilki: na zunaj lepo zgleda in zato so si svetilke zelo podobne, vendar to ni dovolj. Če 
je svetilka brez olja, smo sredi noči brez prave orientacije in naše življenje nima smisla.

Ženin še ni prišel. Sedaj je pravi čas, da svoje življenje napolnimo s pravo vsebino. 
Pravo olje je pri Kristusu. K njemu se napotimo s svojo vero, upanjem in ljubeznijo, da 
nas napolni, da bo naše življenje svetilo in kazalo pot vsem, s katerimi se bomo srečali. 
Na koncu bo prišel še ženin in bomo s prižganimi svetilkami stopili v njegovo hišo, kjer 
nas čaka večna gostija.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 32. nedelja med letom – zahvalna nedelja 8. november
yy Danes je 32. nedelja med letom – zahvalna nedelja. Godujeta Gotfrid (Bogomir), škof in Elizabeta od Svete 
Trojice, redovnica.

yy Danes je zahvalna nedelja in priložnost, da se Bogu zahvalimo za dobro letino, uspehe v šoli in v službi pa tudi 
za preizkušnjo, ki nas je doletela. Vsaka preizkušnja je namreč izziv, da se vprašamo, kako poteka naše življenje 
in poglobimo svoj odnos do Boga. Nekje sem prebral, da je hvaležnost očiščena energija ljubezni in da deluje 
le takrat, kadar je človek resnično hvaležen. Včasih do hvaležnosti pridemo zlahka, kar prekipevamo od veselja 
in dobre volje. To čustvo se nam spontano prelije v hvaležnost za dobroto in darilo življenja. Spet drugič pa je 
hvaležnost odsotna, še posebej v trenutkih bolečine in bolezni, izgube in žalosti, težav in skrbi. Kako smo lahko 
v takih trenutkih sploh hvaležni? In zakaj naj bi bili? Že sedaj imamo vse, kar potrebujemo, da smo srečni in 
umirjeni: dovolj je zavedati se kdo smo in kaj nam je bilo z življenjem podarjeno. To je hvaležnost.

yy Ta teden imajo otroci pouk na daljavo, zato bo na tak način potekal tudi verouk. Posamezni voditelji bodo svoje 
skupine obvestili, kaj naj doma predelajo skupaj s starši. Na naši internetni strani (župnija trstenik) je rubrika vero-
uk, kjer so objavljene določene vsebine za posamezne razrede. Nekaj tega gradiva pripravlja Katehetski urad. Na tej 
naši strani je tudi povezava z mojo facebook stranjo, kjer je vsak dan kratka razlaga evangeljskega odlomka tistega 
dne. To je tudi v pomoč kot duhovna spodbuda, ne le za veroukarje, temveč tudi za njihove starše in vse župljane. 
Na tej strani imate tudi oznanila, kar je dobro za vse tiste, ki si ne vzamete tiskanih oznanil v cerkvi. Župnijska 
cerkev je vsak dan odprta za molitev in na razpolago imate sprotno tiskano gradivo, kot so oznanila, Družina itd.

yy V sredo, 11. novembra je god zavetnika naše župnije sv. Martina. Letos zunanja slovesnost ali smenj zaradi ko-
rona virusa odpade. Prav je, da se v krogu domače družine spomnimo tega zelo češčenega svetnika v Sloveniji, 
ki je povezan s številnimi običaji. Prosimo ga, naj posreduje pri usmiljenem Bogu, da bomo v župniji dobro 
prestali epidemijo korona virusa.

yy Ta mesec bodimo še prav posebej povezani z našimi rajnimi. Kot sem že napovedal, vsak dan dvajset minut 
pred mašo zmolim rožni venec za vse žive in pokojne župljane, sorodnike, prijatelje, znance in osebe, ki ste 
jih priporočili za molitev. Kdor more, naj se mi pridruži pri tej molitvi. Ob nedeljah pa imate priložnost, da v 
Tenetišah ob 7.45, na Trsteniku pa ob 8.45 prejmete sveto obhajilo.

yy V župnišču so na razpolago slike od letošnjega praznovanja zakonskih jubilantov. Nekateri pari še niste dvignili 
slik od lanskoletnega praznovanja.

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 €.

Nedelja
730 Tenetiše

830

32. nedelja med letom – zahvalna nedelja
1. za + Manco in Janeza Hribarja (obl.)
2. v zahvalo za Božje varstvo
za + Francko Zupan (obl.)

8. november

Ponedeljek
1800

Posvetit. lateranske bazilike; Teodor (Božidar, Darko), muč
za + teto Francko Štefe (obl.) in vse ++ Mlinarjeve

9.  november

Torek
1800

Leon Veliki, papež in c. uč.; Orest, mučenec
za + Marto Kogovšek (obl.)

10.  november

Sreda
1800

Martin (Davorin), škof; Menas, puščavnik
1. za vse ++ Karunove
2. za + Janeza in Justino Perčič (obl.) in vse ++ Cudermanove

11.  november

Četrtek Emilijan (Milan), duhovnik; Jozafat Kunčevič, škof in muč 12.  november
Petek Stanislav Kostka, redovnik; Brikcij, škof 13.  november
Sobota
1900

Lovrenc Irski, škof; Nikolaj Tavelić, mučenec
za zdravje

14.  november

Nedelja
730 Tenetiše
830

33. nedelja med letom
za + Nado Lukanec, dar Gizdavčičev
za + Mirka Lombarja

15. 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.


