
ZA ZGLED TRPLJENJA IN POTRPEŽLJIVOSTI SI VZEMITE PREROKE
Učimo se od tistih, ki imajo več izkušenj. Tako je zmeraj bilo, pa čeprav danes 

srečujemo toliko mladih povzpetnežev, ki so komaj zavrgli plenice, pa mislijo, da 
so pametnejši od starcev, ki jih je življenje strašno premetavalo, a so ostali močni in 
pokončni. Napuh je marsikoga zaprl v lasten svet, v katerem se zvijajo kot kača, ki bi rada 
ujela svoj rep. Vsekakor je dobro upoštevati stari nasvet: Bodi previden in se uči. Nikoli 
ne boš dovolj pameten, ker je življenje preveč bogato, da bi lahko odkril vse njegove 
skrivnosti. Vsako učenje pa je povezano s trpljenjem, odpovedjo in trdim delom. Zato 
nam apostol Jakob danes svetuje: „Bratje, za zgled trpljenja in potrpežljivosti si vzemite 
preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu.“

Za zgled naj bi nam bili ljudje, ki so bili pogostokrat na preizkušnji, preganjani od oblasti, v ječah zaradi 
svoje načelne drže, nezlomljivi v svojem prepričanju in dosledni v svojem ravnanju. Takšni so bili starozavezni 
preroki, ki so bili neke vrste Božja usta, zato niso govorili, kar bi jim padlo na pamet, ampak so poučevali v 
Gospodovem imenu. Takih prerokov je tudi danes dovolj, da se lahko od njih veliko naučimo. Eden od njih je 
tudi papež Frančišek, ki kljub številnim nasprotovanjem svojih najbližjih, vztraja na poti duhovne prenove in 
vračanja k pristnemu evangeliju.

Apostol Jakob izpostavlja trpljenje in potrpežljivost, dve stvari, ki se jih vedno izogibamo, pa čeprav vemo, 
da brez njiju življenje nima prave vrednosti. Stvari, ki jih dobiš z malo prizadevanja, preveč na lahko, nimajo 
prave vrednosti in jih slej ko prej zavržeš. Samo to, kar te veliko stane, ima pravo vrednost in te drži pokonci 
v temnih urah osamljenosti in obupa.

Zakaj se bojimo trpljenja? Ker menimo, da ne spada k življenju in uničuje naše načrte. V resnici pa je ravno 
obratno: šele v trpljenju spoznaš pravo vrednost svojega življenja, kajti v njem zoriš in se utrjuješ. Podobno 
je z zdravjem: njegovo vrednost spoznaš, ko si bolan. Zato se trpljenja ne smemo bati, ker z njim rastemo v 
modrosti in vdanosti v Božjo voljo. Bog ga namreč dopušča le v toliki meri, kolikor posameznik zdrži, eni 
več, drugi manj, vsakdo v skladu s svojo odprtostjo do življenja, ki je vsak dan novo, nikoli do konca izživeto.

Kot drugo nam Jakob predlaga potrpežljivost, vrednoto, ki jo rabimo na vsakem koraku. Brez 
potrpežljivosti so naši uspehi bolj jalovi. Vsakdo mora preizkusiti samega sebe, oceniti svojo vrednost in 
vsak dan sproti pregledovati, kakšni so razlogi za njegove uspehe in katere stvari pogojujejo njegove padce 
in stranpoti. Kdor sebe dobro pozna, upa priznati sebi in drugim, da bi bili uspehi še večji, ko bi bilo več 
potrpežljivosti, pripravljenosti na poslušanje, izročanje sebe Bogu in odkrivanje njegovega načrta. Kot zgled si 
vzemimo sodobne preroke, ki ne dovolijo, da bi jih čas preganjal in bi delali prehitre zaključke. 
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Nedelja 3. adventna nedelja 11. december
yy Danes je 3. adventna nedelja. Godujeta Sabin, škof in Damaz I., papež.
yy Kot smo že poročali v prejšnjih oznanilih, je v pripravi na birmo predvidenih tudi nekaj dekanijskih srečanj 
z birmanci in njihovimi starši. Prvo takšno srečanje bo danes, 11. decembra v Križah. Srečanje bo ob 17.00 v 
dvorani KS. Rezervirajte si čas za to srečanje.
yy V soboto, 17. decembra bo popoldne ob 14.00 zadnje srečanje za vse tiste, ki bodo sprejeti kot novi ministranti 
ali ministrantke. Slovesen sprejem med redne ministrante bo naslednjo nedeljo med mašo v župnijski cerkvi. 
yy Mnogi spremljate zdravje male Neže Arnolj iz Tenetiš. Verjetno veste, da ni več na zdravljenju v Padovi, am-
pak na drugi lokaciji. Vsa Slovenija podpira zdravljenje male dveletnice, zato sem se odločil, da bomo tudi mi 
pokazali svojo solidarnost z njenimi starši. Naslednjo nedeljo bomo imeli dvajset minut pred mašo v Tenetišah 
in na Trstenik molitev rožnega venca za zdravje male Neže in priložnost, da s svojim darom podpremo njeno 
zdravljenje.
yy Naslednjo nedeljo bo v našo župnijo prispela betlehemska lučka miru. Tako v Tenetišah kot na Trsteniku bo 
priložnost, da si prižgete svoje svečke in jih ponesete na svoje domove. Skavti bodo imeli na razpolago tudi 
sveče.
yy V petek, 16. decembra je začetek letošnje božične devetdnevnice. Ob tej priložnosti bo šla na pot tudi Marija 
romarica. Zagotovite si en večer pred božičem, ko boste imeli Marijo romarico na svojem domu in povabite 
k molitvi tudi sosede. V župnijski cerkvi bo na oglasni deski seznam, kjer označite svoj termin, kdaj bi želeli 
imeti Marijo na svojem domu. Naj bo tudi ta oblika molitve priložnost za duhovno pripravo na božič.
yy Glede smrek za letošnje božično praznovanje v župnijski cerkvi poskrbi Spodnji Trstenik, jaslice pa bodo prip-
ravili mladinci.
yy Na oglasnem panoju v župnijski cerkvi, v Tenetišah pa na policah za tisk, je na razpolago nova pedagoška 
zgibanka o prijateljstvu. Vzemite si jo in ponudite tudi svojim prijateljem.
yy Naslednjo nedeljo boste imeli pri obeh mašah priložnost, da opravite božično spoved.
yy V župnijski pisarni, v Tenetišah pa v zakristiji lahko dobite novi Marijanski koledar za leto 2017. Cena je 2€.
yy V mesecu decembru je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

3. adventna nedelja
1. v čast Materi Božji za zdravje
2. v zahvalo in za srečen porod
za župljane

11. december

Ponedeljek
1730

Pinijan, opat; Pij Ludvik Bartosik, mučenec
za + moža in sina

12. december

Torek
1730 

Lucija, mučenka; Otilija (Tilka), opatinja
za + Florjana Kerna (obl.)

13. december

Sreda
1730

Janez od Križa, duhovnik; Dušan, škof
za + Stanka Kerna, dar brata in sestre

14. december

Četrtek
1730

Marija di Rossa, red.; Antonija in druge drinske muč.
za + mamo Barbaro, očeta Jožeta in brata Jožeta Lombarja

15. december

Petek
1730

Božična devetdnevnica; Adelajda (Adela), kraljica
za + Viktorja Javornika 

16. december

Sobota
1900

Janez de Matha, redovni ustan.; Viviana, opatinja
1. za + Zdravka Sirca, dar sosedov
2. za vse ++ Vogarjeve

17. december

Nedelja
730 Tenetiše
830

4. adventna nedelja
za + Damjana Jalna, starše Volčič in Jalen
1. za + Andreja in Tončko
2. za + Vinka in Pavlo Perko (obl.)

18. december

čiščenje in krašenje Trstenik – Javornik Mija
Tenetiše – 

17. december


