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KRISTUS NI STOPIL V SVETIŠČE, KI BI GA NAREDILA ČLOVEŠKA ROKA, AMPAK V SAMA NEBESA

Za cerkve pravimo, da so oaze miru, kraji, kjer se zemlja stika z
nebesi. Zato je prav, da so cerkve vedno odprte, da bi vsakdo imel
priložnost, da se lahko umakne pred vsakodnevnimi tegobami na
kraj, kjer je lahko sam s seboj in s svojim Bogom. Vsa svetišča so delo
človeških rok, največkrat narejena po kakšni zaobljubi, ko so ljudje
čutili, da morajo za svojo rešitev iz stiske postaviti konkreten spomenik,
ki bo opominjal tudi prihodnje generacije, da je pri Bogu pravi mir in
rešitev vseh problemov. Vse cerkve so zato le predokus sreče, ki je bomo
deležni v pravem svetišču, ki ni narejeno s človeškimi rokami, ampak je večno in zato sveto.
Kristus pa ne prebiva le v svetiščih, ki smo jih mi zgradili, ampak si je izbral za svetišče
človekovo srce. Naše telo je tempelj Svetega Duha, kraj, kjer naj bi Bog imel častno mesto. Srce
ni le najpomembnejši človeški organ, ampak središče vseh naših prizadevanj in pričakovanj.
Vse, kar smo doživeli, po čemer smo hrepeneli, kar smo verovali, ljubili in iskali kot zadnjo
tolažbo, pusti neizbrisne posledice v našem srcu, ki je hkrati neizprosen sodnik, ki ne pozna
malenkosti. Srce te hvali in obsoja, te nagrajuje in te pušča praznega. Srce je zares pravo svetišče,
v katerega se vsak dan zatečeš, kjer si lahko sam s seboj in hkrati s svojim Bogom, če vanj
veruješ. Zakaj je tako?
Pisatelj pisma Hebrejcem išče odgovore pri edinem velikem duhovniku, ki je večen, se ne
spreminja in je hkrati naš odrešenik. Takole je zapisal: »Kristus ni stopil v svetišče, ki bi ga
naredila človeška roka in bi bilo le odtis resničnega, ampak v sama nebesa, da se je zdaj za nas
prikazal pred Božjim obličjem. Tudi ne zato, da bi sebe večkrat daroval ... Ko bi bilo tako, bi
moral od začetka sveta večkrat trpeti. Tako pa se je razodel enkrat ob koncu vekov, da je s svojo
žrtvijo odpravil greh.« Z eno samo daritvijo smo mi dobili dostop do nebes in hkrati nosimo
Boga v sebi, ki nas vodi in usmerja, ko mu naredimo v svojem srcu prostor, ko ga sprejmemo
za svojega učitelja in odrešenika. Škofje in duhovniki so posredniki Božje milosti, zato ne
oznanjajo sami sebe, ne širijo svojega nauka, ampak so le orodje v Božjih rokah. Kadar ni tako,
smo daleč od resnice, ki je samo ena: Bog je stvarnik, mi pa smo ustvarjena bitja, ki jim je
Stvarnik zaupal svoje poslanstvo. Ne le škofom in duhovnikom, ampak vsem vernikom je večni
in veliki duhovnik, Jezus Kristus zaupal del svojega poslanstva, da tam, kjer smo oznanjamo in
pričujemo, da je on naš odrešenik.
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
32. nedelja med letom – zahvalna nedelja
8. november
yy 32. nedelja med letom – zahvalna nedelja. Godujeta Gotfrid (Bogomir), škof in Elizabeta od Svete Trojice,
redovnica.
yy Danes je zahvalna nedelja. Veliko je razlogov, da se Bogu zahvaljujemo za življenje, ki ga živimo, za dobre ljudi
okrog sebe in da imamo vsega dovolj za dostojno življenje. Nič ni samoumevno. Zato bodimo vsak dan Bogu
hvaležni za številne drobne stvari, ki dajejo življenju pravo vrednost. Veroukarjem, otroškemu pevskemu zboru in vsem sodelavcem se zahvaljujem za lepo pripravljeno mašo.
yy Naslednjo nedeljo je smenj, zunanja slovesnost zavetnika naše župnije svetega Martina. Ofer bo namenjen
poravnavi stroškov za nove orgle in obnovo kora. Pridne gospodinje naprošam, da nas po maši razveselijo z
domačimi dobrotami. Za pijačo pa bo poskrbel župnik.
yy Naslednjo nedeljo bo popoldne ob 15.00 velika slovesnost v Mariboru. V naši salezijanski župniji bo mariborski ordinarij msgr. Alojzij Cvikl blagoslovil novo cerkev svetega Janeza Boska. Ob navzočnosti 10. don Boskovega naslednika Angela Fernandeza Artimena bodo prepevali združeni mladinski pevski zbori ob spremljavi
orkestra. Lepo vabljeni na to slovesnost, ko bo v Sloveniji blagoslovljena prva cerkve v spomin svetniku mladih.
yy Papež Frančišek je za drugo leto napovedal sveto leto usmiljenja. Veliko naših vernikov se je obrnilo name s
prošnjo, da bi organizirali romanje v Rim. V večno mesto in v kraje, kjer je živel sveti Frančišek Asiški, bomo
romali takoj po veliki noči, od 30. marca do 2. aprila. Program imate na policah za tisk. Prijave z rezervacijo
romanja (100 €) sprejemamo do konca meseca novembra.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Bodite globoko prepričani o tej veliki resnici: kjer je naslednik svetega Petra,
tam je prava cerkev Jezusa Kristusa.
yy V župnijski pisarni in v zakristiji v Tenetišah imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2016. Cena je 2 €.
yy V novembru je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
8. november
32. nedelja med letom, zahvalna nedelja
800 Tenetiše
1. za ++ starše Marijo in Janeza Koširja in vse ++ Križajeve
2. za + Matevža in Anico Studen (obl.)
za + Janeza in Justino Perčič (obl.)
1000
Ponedeljek
Posvetitev lateranske bazilike; Teodor (Božidar), mučenec
9. november
1730
za + Francko Štefe (obl.) in vse ++ Mlinarjeve
Leon Veliki, papež in c. uč.; Andrej Avelinski, duhovnik
10. november
Torek
za + Angelo (obl.), Franceta in brate Bečan
1730
Martin, škof; Teodor Studit, opat
11. november
Sreda
za zdravje
1730
Jozafat Kunčevič, škof in muč.; Emilijan (Milan), duhovnik
12. november
Četrtek
po namenu
1730
Stanislav Kostka, redovnik; Brikcij, škof
13. november
Petek
za ++ starše Marijo in Antona Cudermana (obl.)
1730
14. november
Lovrenc Irski, škof; Nikolaj Tavelić, mučenec
Sobota
1. za + Angelco Zaplotnik, dar sosedov
1900
2. za + Marijo Dolenec
15. november
Nedelja
33. nedelja med letom
800 Tenetiše
za + Franca Pograjca
1. za + Frančiško Zupan (obl.)
1000
2. za + Francko Lombar (obl.)
čiščenje in krašenje Trstenik – Toporiš Marinka, Jelar Simona, Kern Danica
14. november
Tenetiše – Gregorc Marinka

