
PODOBA TEGA SVETA MINEVA
Človek je zelo čudno bitje: po eni strani se zaveda svoje minljivosti, a 

živi tako, kot da njegovo zemeljsko življenje ne bi imelo jasnega konca. V 
šali radi omenjamo župnika, ki svojim vernikom govori: »Vsi boste umrli, 
morda tudi jaz!« Ob zadnjem delu tega stavka se vedno nasmejim in si 
rečem: »Tako mislimo in tako živimo!« 

Na kaj je mislil apostol Pavel, ko je Korinčanom pisal: »To pa rečem, 
bratje, da je odmerjeni čas kratek. Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene, 
kakor da jih ne bi imeli, tisti, ki jočejo, kakor da ne bi jokali.« Marsikdo Pavlu očita, da ni 
razumel napovedi Jezusovega skorajšnjega prihoda. Živel je v prepričanju, da bo že v njegovem 
času konec sveta in se je pošteno motil. Vse to je lahko res, vendar pisma Korinčanom ne 
smemo razumeti kot napoved konca časov, saj gre za resničnost, ki presega časovne okvire. Vsi 
se zavedamo, da je zemeljsko življenje kratko, prehodno, zgolj ena faza na poti do popolnosti. 
Zato je svarilo pred pretiranim navezovanjem na zemeljske dobrine umestno, kajti poslavljanje 
od vsega, kar smo si pridobili, je zelo težko. Kako podoba tega sveta mineva čutimo na lastni 
koži, ko stalno zapuščamo vse, kar je že preživeto in se stegujemo za novimi stvarmi. Tudi naš 
duhovni razvoj lahko opredelimo kot umiranje in novo rast, od dojenčka, šolarčka, najstnika, 
odraslega do starčka. Minevanje sveta lahko vedno opredelimo kot izgubljanje in pridobivanje, 
smrt in novo življenje. Vse pa je odvisno od odnosa, ki ga zavzamemo do sebe in do vsega 
živega, ki nas obdaja.

Tisti, ki vidi ta svet kot edino resničnost, se bo prepustil užitkom in se ne bo spraševal, kaj 
se sme in kaj ne, kaj mu bo koristilo in kaj ga lahko pogubi. Svet preide in mi z njim! Zakaj bi se 
vznemirjali z vprašanji, na katera nimamo odgovora. Tako so razmišljali mnogi in so odhajali 
s tega sveta brez nekega upanja. Zanesljivo pa lahko rečemo, da večina ne deli tega mnenja in 
se s smrtjo kot koncem vsega ne sprijazni. Če to ne bi bilo res, lahko vse religije pospravijo 
svoje učbenike in se umaknejo. Pri tem ne mislim le na krščanstvo, ampak na vse, ki verujejo 
v presežnost življenja. Strinjam se s Pavlom, ki pravi: »Podoba tega sveta mineva!« Poudarek 
je na »podobi«, ne na resničnem svetu. Vsakdo ima svojo predstavo o svetu, ki je lahko blizu 
resnici, ali pa daleč od nje. Ta svet gledamo kot podobo, kot delno resničnost, ki je potopljena v 
globoko skrivnost. Zato moramo ta svet jemati le kot delno, kot nepopolno resničnost. Apostol 
Pavel bi nam v drugem odlomku istega pisma postregel z izjavo: »Zdaj gledamo z ogledalom, 
v uganki, takrat pa iz obličja v obličje« (1 Kor 13,12) župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma 25. januar
yy Danes je 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma. Dan spreobrnjenja svetega Pavla in god Ananija 
iz Damaska.
yy S spreobrnjenje svetega Pavla se zaključi teden molitve za edinost kristjanov. Pri mašah smo prebirali in premišl-
jevali odlomek poročila o srečanju Jezusa in Samarijanke pri vodnjaku. Needinost med kristjani je velika rak rana 
v krščanstvu. Zato je prav, da še naprej zavzeto molimo za vse kristjane, da bi našli skupen jezik in pozabljali na 
razlike, ki so privedle do dveh razkolov znotraj ene Cerkve, ko so se najprej ločili pravoslavni in nato še protestanti.
yy Danes so se predstavili letošnji birmanci. 11 jih je. Starši so jim podarili Sveto pismo s posvetilom, kar pred-
stavlja simbolično popotnico v odgovorno samostojno življenje. Vključujmo jih v svojo molitev, da bodo tudi 
po birmi našli v župniji dovolj priložnosti za različne oblike sodelovanja.
yy Naslednjo nedeljo bomo v naši župniji praznovali god svetega Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev. Pri vseh maš-
ah bo ofer za stroške obnove v župnijski cerkvi in za nove orgle. Že sedaj se vam iskreno zahvaljujem za vsak vaš dar.
yy Osrednja slovesnost praznovanja svetnika mladih Janeza Boska bo v nedeljo popoldne tudi na Rakovniku. 
Peli bodo otroški zbori, okrog 800 otrok. Sodeloval bo tudi naš otroški zborček. Slovesna maša bo ob 15.00. 
Vabljeni.
yy Kot sem napovedal že preteklo nedeljo, bomo skupaj z župnijo Grahovo spomladi organizirali romanje v Ve-
pric (hrvaški Lurd), Međugorje in Mostar. Cena tridnevnega romanja z dvema kompletnima penzionoma 
(zajtrk, kosilo in večerja, vključno s pijačo) stane 150 €. Na policah za tisk je še nekaj programov. Prijavite se do 
konca januarja, ker bomo potem proste sedeže v avtobusu odstopili župniji Grahovo.
yy Januar je mesec verskega tiska. Ta mesec tudi poravnavamo naročnine za leto, ki je pred nami. Celoletna na-
ročnina za Družino je 93,60 €, za Ognjišče pa 28,50 €. Prosim, da naročnino poravnate do konca januarja, kajti 
gornje cene so z januarskim popustom.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Kako prijeten zemeljski raj bi bila naša hiša, če bi se vsi potrudili prenašati 
drug drugega, si pomagati, odpuščati, in bi pustili, da vlada ljubezen.
yy V mesecu februarju je še precej prostih dni za mašne namene.

Nedelja
800 Tenetiše
930

3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma
za zdravje in srečo v družini
za + Marto Kogovšek, dar sosedov

25. januar

Ponedeljek
1730

  Timotej in Tit, škofa; Pavla Rimska, vdova
  za + Ljuba Kuzmanoviča (obl.)

26. januar

Torek
1730

Angela Merici, ustan. Uršulink; Teodorik, škof
za + teto Francko Štefe

27. januar

Sreda
1730

Tomaž Akvinski, cerkveni uč.; Julijan Kastiljski, škof
za + Jožeta Žagarja, dar sosedov

28. januar

Četrtek
1730

Konstancij škof; Valerij, škof
za + Janeza, Frančiško in Genovefo Frelih

29. januar

Petek
1730

Martina, mučenka; Peter Bolgarski, menih
za + mamo Emilijo Balažic

30. januar

Sobota
1730Tenetiše
1900

Janez Bosko, ustan. salezijancev; Franc Ksaver, redovnik
za + Fedorja Kobala, 30. dan po pogrebu
1. za + Janeza Štularja
2. za + Bojana Jarca in Miha Celarja

31. januar

Nedelja
800 Tenetiše

930

4. nedelja med letom
1. za + Vinka (obl.) in Milko Štefe
2. za ++ starše Lotrič
za + mamo Marijo Lombar in vse ++ Vetrove

1. februar

čiščenje in krašenje Trstenik – Suzana Markun
Tenetiše – 

31. januar


