
VI, BRATJE PA NISTE V TEMI, SAJ STE SINOVI LUČI IN DNEVA
Kdaj pomislimo na odhod s tega sveta in na smrt? Morda ob odhodu 

kakšnega sorodnika, ali za prvega novembra, ko se sprehajamo med grobovi? 
Naši pogovori se vrtijo okrog stavka: »Vsakdo mora umreti, eni prej, drugi 
pozneje!« Takšen nevtralni pogovor, ko nisi prizadet, je brez pravih čustev, 
kot da bi se pogovarjali o vremenu. Čisto drugače pa govori oseba, ki 
ugotovi, da ima neozdravljivo bolezen. Takrat je v ozadju globoka žalost in 
preklinjanje usode, ki se je poigrala z nami: »Prišlo je kot pride tat: nenadoma, ko ga nisi 
pričakoval!«

Apostol Pavel je bil večkrat v ječi in ni vedel, kakšen bo izid njegovega sodnega procesa. 
Zato je bil prisiljen razmišljati o smrti, ko je bil v polnem zagonu. Pred njim so bili veliki 
načrti, kaj vse bo še naredil, a stene jetniške celice so pripovedovale drugačno zgodbo. 
Krščanski skupnosti v Tesaloniki je pisal: »Kar pa zadeva čase in trenutke, ni treba, da 
bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat 
ponoči.« Res ne vemo ne dneva ne ure, kdaj se bo treba posloviti. Zato je treba biti vedno 
pripravljen. 

Kako naj gledamo na svojo smrt: z žalostjo, ker nismo kos temu udarcu usode! Tako 
čuti tisti, ki je brez upanja, katerega življenje je bilo brez pravega cilja, bolj životarjenje iz 
dneva v dan. Apostol Pavel je kot dober psiholog poznal človeka, zato je dobro vedel, kaj čuti 
človek, ki je brez vere v večno življenje. Kdor se oklepa le zemeljske stvarnosti nima nobene 
prave perspektive, zanj je vse minljivo in potem so dnevi za las podobni eden drugemu. 
Večina se tolaži z mislijo: »Pa kaj se vznemirjaš, uživaj! S smrtjo se tako vse konča: bolečina, 
trpljenje, neuspehi in tudi vsi trenutki radosti!« Apostol Pavel ni imel takšne izkušnje, zato je 
Tesaloničanom pisal: »Ko bodo govorili: ‚Mir in varnost,‘ tedaj bo nenadoma prišla nadnje 
poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico, in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste 
v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva.«

Tisti, ki veruje, je na boljšem, ker se oklepa svojega odrešenika. On je prehodil vso pot, 
ki čaka vsakega od nas. Na križu je zapuščen od vseh zavpil: »Oče, zakaj si me zapustil!« 
Vendar ni izgubil upanja, da je smrt samo prehod. Svojim učencem je zagotavljal: »Grem, da 
vam pripravim prostor. Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta!« To je naša vera, to je vera 
Cerkve, veselimo in radujmo se. Gospod je blizu.
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Nedelja 33. nedelja med letom 19. november
yy Danes je 32. nedelja med letom. Godujeta Matilda, redovnica in  Abdija, prerok.
yy Še enkrat hvala vsem, ki ste pomagali pripraviti slovesnost ob za smenj. Mislim, da smo vsi zadovoljni z mašo, 
koncertom in pogostitvijo, ker nam je bilo tudi vreme naklonjeno. Skupaj gradimo to našo župnijsko skupnost 
in vsemogočni Bog jo bogato blagoslavlja.
yy V sredo, 22. novembra je god svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Ob tej priložnosti čestitam našim pev-
cem in skupinam, ki z glasbo spremljajo različna srečanja ter se jim v svojem imenu in v imenu župnije zahva-
ljujem za njihovo velikodušno sodelovanje. Naj jim njihova zavetnica sveta Cecilija izprosi dobrega zdravja, da 
bodo lahko še dolga leta s svojimi lepimi glasovi in inštrumenti častili Boga.
yy Naslednja nedelja je zadnja v cerkvenem letu, slovesni praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva in začetek 
tedna Karitas. Letos poteka pod geslom »Kje sem doma?«. Geslo spodbuja k razmisleku o domu. Kjer je naše 
srce, tam se počutimo doma. Kjer so ljudje, ki nas imajo radi, tam je naš dom. Toplino doma potrebujejo tudi 
številne družine v stiski v Sloveniji. Največ, kar jim lahko poklonimo je sprejetost, razumevanje in varnost. 
Seveda brez konkretne dobrodelnosti ne gre. Zato so sodelavci Karitas hvaležni, da podpiramo njihove dobro-
delne akcije in tako pokažemo svojo solidarnost s tistimi, ki so v materialni in duhovni stiski.
yy Miklavž je tudi letos najavil svoj obisk. Obiskal nas bo 6. decembra ob 15.00 popoldne. Priporoča se za prosto-
voljne prispevke, da bo lažje obdaroval otroke. Iskrena hvala za vaše darove.
yy Apostolska spodbuda: Zaradi napredovanja znanosti lahko danes vnaprej izvemo, kakšne barve las bo imel 
otrok in zaradi katerih bolezni bo predvidoma trpel v svoje življenju, kajti vse telesne značilnosti tega človeka 
so že v njegovem embrionalnem stanju navzoče v njegovem genskem zapisu. Vendar samo njegov nebeški Oče, 
ki ga je ustvaril, ga pozna popolnoma. Samo on pozna tisto, kar je največ vredno, najpomembnejše, saj ve, kdo 
je ta otrok, kaj je njemu najbolj lastno. Mati, ki ga nosi v svojem telesu, mora Boga prositi za svetlobo, da bo 
otroka kar najgloblje spoznala in ga pričakovala kot tistega, kar v resnici je. Pomembno je, da otrok občuti, da je 
pričakovan. Otrok ni neka naša dopolnitev ali izpolnitev osebnih želja. Gre za človeško bitje, ki ima neizmerno 
vrednost in ga ne sme nihče uporabljati v lastno korist. (170)
yy V župnišču je na razpolago nov Marijanski koledar za leto 2018. Cena je 2,5 €.
yy V mesecu decembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

33. nedelja med letom
za župljane
za + Janeza Praprotnika s Hudega

19. november

Ponedeljek
1730

Edmund, kralj; Bazilij, škof in mučenec
za + Janeza Žaklja

20.  november

Torek
1730

Darovanje Device Marije; Maver Poreški, škof in mučenec
za vse + Vero Bečan

21. november

Sreda
1730

Cecilija (Cilka), mučenka; Tomaž Reggio, škof
za ++ starše Weisseisen

22. november

Četrtek
1730

Klemen I., papež in mučenec; Kolumban, opat
za + Pavlo Pazlar Perčič

23.  november

Petek
1730

Andrej Dung-Lac, duh. in muč.; Cvetka in Marija, muč.
za + Francko Gregorc, dar sosedov

24.  november

Sobota
1900

Katarina Aleksandrijska, muč.; Beatrika, redovnica
1. za + Katarino in Petra Eljon ter starše Ješe
2. za ++ starše Ušlakar

25.  november

Nedelja
730 Tenetiše
830

Jezus Kristus kralj vesoljstva
za + mami Milko Bohinc (obl.)
za + Mirka Lombarja, dar sosedov

26.  november

čiščenje in krašenje Trstenik – Studen Albina
Tenetiše – 

25.  november


