
S SVOJO STANOVITNOSTJO SI BOSTE PRIDOBILI SVOJE ŽIVLJENJE
Različne stiske, nerazumevanje, telesno in duhovno nasilje, so del 

našega vsakdana. Mnogi se tolažijo: »Takšna je naša usoda, nič se ne da 
spremeniti!« Ko se prepustimo slepim silam in vdanosti v usodo, ki je 
niti ne znamo opredeliti, izgubi naše življenje svojo lepoto in postajamo 
vedno bolj zagrenjeni. Mnogi celo obupajo, se nehajo boriti in dovolijo, 
da jih življenje premetava iz ene skrajnosti v drugo. Ali je res naše 
življenje podobno igri usode, nad katero nimamo nobenega nadzora?

Ko je Jezus s svojimi učenci opazoval tempelj, je z neko zagrenjenostjo dejal: »Prišli 
bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen.« 
Učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo 
goditi?« Vsi se zavedamo, da ima življenje na našem planetu neko mejo, ker ima vsaka 
stvar in tudi človek svoj začetek, višek in svoj konec. Kdor meni, da tehnični razvoj 
nima meje, sanja o nemogočem. Atomska bomba ni neka iluzija in velike države imajo 
tolikšno vojaško moč, da lahko v hipu uničijo človeštvo. Zato se mnogi bojijo, da se bo 
našel kdo, ki bo pritisnil na gumb in se bomo spremenili v prah. 

Jezus je predvidel takšen scenarij, zato je zaskrbljenim apostolom dejal: »Preganjali 
vas bodo, izročali v shodnice in ječe … To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. 
Vzemite si to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam 
bom namreč dal zgovornost in modrost!« Jezus je predvidel vse stiske, a hkrati je nakazal 
rešitev: treba je vztrajati na poti za Gospodom in se ne ozirati ne na desno ne na levo, da 
nas uničenje, ki bo prišlo, ne bo posrkalo vase in nam odvzelo upanja. Zato nam Jezusov 
predlaga stanovitnost.

V čem se kaže naša stanovitnost in kako si bomo zagotovili vstop v nebesa? 
Stanovitnost je vedno povezana s človekovimi temeljnimi odločitvami: Kaj je smisel 
tvojega življenja oziroma katere so tvoje najvišje vrednote, ki so pravilno postavljene, ko 
dobro poznaš samega sebe, ter se sprejemaš s svojimi sposobnostmi in tudi z omejitvami. 
Nihče namreč ni popoln. Kdor se sprejema takšnega kot je v resnici, ta lahko veruje 
in moli, ker dobro ve, kdaj se srečuje s svojimi mejami in kako mu takrat Bog lahko 
pomaga. Vztrajati je treba na poti, po kateri hodimo in se ne naveličati. Nagrada nas 
čaka šele na cilju!

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 33. nedelja med letom 17. november
yy Danes je 33. nedelja med letom. Godujeta: Elizabeta Ogrska, redovnica in Dionizij Veliki, škof.
yy Danes je začetek tedna zaporov. V Sloveniji smo že 15 let povabljeni k molitvi za vse, ki jih zaznamuje zapor: 
za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v 
zaporih in za kazenskopravni sistem. V ta namen vsak dan molimo in naredimo kakšno dobro delo.
yy V petek, 22. novembra goduje sveta Cecilija, zavetnica cerkvenega petja. Njej se bomo priporočili pri nedeljski 
sveti maši, ko bomo molili za vse pokojne pevce in zborovodje. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem našim 
pevskim skupinam in njihovim voditeljem za njihovo požrtvovalnost pri vajah in petju pri svetih mašah.
yy Miklavž bo tudi letos obiskal naše otroke, zato se priporoča, da mu s prostovoljnimi prispevki pomagamo 
pripraviti darila. Obiskal nas bo v petek, 6. decembra, ko je njegov god. Košarica za prostovoljne prispevke bo 
ob izhodu iz cerkve.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni:  Bistveni del vzgoje otrok mora biti tudi posredovanje vere. To pa ote-
žuje sedanji slog življenja z razporeditvijo delovnega časa in zapletenostjo današnjega sveta, v katerem mnogi 
živijo v mrzličnem ritmu, v boju za preživetje. Kljub temu mora biti domača hiša še naprej kraj, kjer se učimo, 
kako spoznavati osnove in lepoto vere, kako moliti in služiti bližnjemu. To se začne s krstom, kjer – kakor je re-
kel sveti Avguštin – »matere, ki prinesejo svoje otroke, sodelujejo pri svetem rojstvu«. Potem se začenja rast no-
vega življenja. Vera je Božji dar, ki ga prejmemo pri krstu, in ne dosežek človeškega dela, vendar so starši Božje 
orodje za to, da vera zori in se razvija. Lepo je, kadar matere navajajo svoje otročiče, naj Jezusu ali Božji Materi 
pošljejo poljub. Koliko nežnosti je skrito v tem! V tistem trenutku postane otroško srce kraj molitve. (287)
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 decembru je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

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

17. november

Ponedeljek
1800

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla; Roman Cezarejski, muč
za + Justino Perčič in vse ++ Cudermanove

18. november

Torek
1800 

Matilda, redovnica; Neža Asiška, devica
za + Antona in Angelo Marolt

19. november

Sreda
1800

Edmund, kralj; Marija Fortunata Viti, redovnica
1. za ++ starša Jožeta in Antonijo Perčič, Vinka in Pavlo Perko
2. za ++ starša Weisseisen

20. november

Četrtek Darovanje Device Marije; Maver Poreški, škof in mučenec
ni svete maše

21. november

Petek Cecilija (Cilka), mučenka; Ananija, mučenec
ni svete maše

22. november

Sobota
1900

Klemen I., papež in mučenec; Kolumban, opat
1. za vse ++ Fendetove iz Žabelj
2. v zahvalo

23. november

Nedelja
730 Tenetiše
830

Kristus Kralj vesoljstva
za + mami Milko Bohinc (obl.)
1. za + Francko Lombar (obl.)
2. za + Andreja Škofica

24. november

čiščenje in krašenje Trstenik – Dragica Markun
Tenetiše – 

23.  november


