
VIDELO GA BO VSAKO OKO, TUDI TISTI, KI SO GA PREBODLI 
O koncu časov veliko govorimo. Znanstveniki so prepričani, da 

ima naš razvoj neko mejo, preko katere ne bo mogoče priti, pa čeprav 
poznamo le delček vesolja in si neskončnosti ne znamo predstavljati. 
Neko mejo nam predstavlja sam zemeljski konec s smrtjo kot zadnjim 
dejanjem, kar mnogi doživljajo kot uničenje in nesmisel. Kaj sledi po 
smrti? Kakšna bo tista popolnost, ki jo obljubljajo vse religije?

Večina se zaveda, da je naše zemeljsko življenje kratko in zato 
mora biti neko nadaljevanje. V sebi nosimo hrepenenje po večnosti, 
zato se ne moremo pomiriti z zemeljskim koncem. Hkrati se tudi zavedamo, da moramo biti 
v življenju odgovorni, da nimamo pravice ravnati tako, da bi drugega, ne le človeka, ampak 
tudi živali, rastline in ves eko sistem ogrožali z nesmiselnimi dejanji. Kot kristjani pa imamo 
neko prednost pred drugimi: med nami je bil odrešenik Jezus Kristus, ki nam je nakazal 
smer, kako bomo dosegli popolnost. On je pred nami prehodil vse etape življenja ter s svojim 
vstajenjem in poveličanjem pokazal, da smrt ni zadnji odgovor. Še več, on je napovedal, 
da bo ponovno prišel in vsemu bivajočemu dal tisto pravo polnost, ki nam pripada zaradi 
Stvarnikove volje. Zadnja nedelja v cerkvenem letu zato govori o koncu sveta in Kristusovem 
novem prihodu v slavi.

Apostol Janez je v svojem Razodetju zapisal: »Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako 
oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji.« 
Jezusov prihod je nakazan kot dan, ko bo treba polagati račune o svojem poslovanju. Poslednja 
sodba predstavljala končno dovršitev vsega. Poveličanje čaka vse, še živeče na zemlji, tiste, ki 
so že pri Bogu in one, ki se sedaj še očiščujejo. Polnost življenja pa ni nikomur vsiljena, ampak 
nam je dana kot možnost. Zato večno življenje ni premaknjeno v nedoločen čas, ampak se 
uresničuje že sedaj. Osnovne odločitve sprejemamo v tem življenju, sedaj se odločamo za 
ali proti Bogu. Večnost je pred nami, a se večina obnaša, kot da je časa še na pretek in zato 
razmišljanje o večnem življenju zavračajo oziroma živijo mimo Boga. Janez upošteva takšno 
obnašanje, ko pravi, da bo Jezusov prihod »videlo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli«. Na 
ta prihod moramo biti pripravljeni, zato ne smemo čakati križem rok. Sedaj je pravi čas, da 
kaj storimo za svojo prihodnost, da bo srečanje z Bogom trenutek veselja in ne razočaranje in 
poraz. Jezus je polnost našega življenja že sedaj. Zato izkoristimo milosti, ki jih prejemamo.
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Nedelja 34. nedelja med letom – Kristus, Kralj vesoljstva 22. november
 y Kristus, Kralj vesoljstva. Godujeta Cecilija, mučenka in Ananija,  mučenec.
 y Danes je zadnja nedelja v cerkvenem letu in hkrati god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenih pevcev. Ob tej prilož-

nosti se zahvaljujem vsem našim pevcem in zborovodjem za njihovo sodelovanje pri oblikovanju nedeljskih 
in prazničnih maš. 

 y Hvala vsem, ki ste pomagali pripraviti letošnji smenj, pevcem za lepo petje, ministrantom za lepo sodelovanje 
pri maši, gospodinjam za domače dobrote. Hvala tudi za vaše darove pri ofru. Naj Bog bogato poplača vsem s 
svojim blagoslovom.

 y Po tej sveti maši bo koncert in predstavitev CD-ja, ki smo ga posneli na naših orglah. Iskreno se zahvaljujem 
organistinji Nini Frank, orglarskemu mojstru Simonu Kolarju in snemalcu Tonetu Lenarčiču, ki so pripravili 
CD orgelske glasbe slovenskih komponistov. CD boste lahko kupili po končanem koncertu.

 y Teden, ki je pred nami, je posvečen Karitasu. Letos nas bo nagovarjal z geslom »V službi človekovega dosto-
janstva«. Vabi nas, da se ozremo na stiske družin, ki se srečujejo z materialnimi in drugimi stiskami, povezani-
mi z duševnim in telesnim zdravjem, poklicno preobremenjenostjo staršev, z osamljenostjo otrok in starejših, 
zasvojenostjo in nasiljem.

 y Dobrotnik otrok sveti miklavž najavlja svoj obisk. Obiskal nas bo v soboto, 5. decembra. Točno uro obiska 
bomo še napovedali. Prijave otrok, ki jih bo miklavž obiskal, sprejemamo najkasneje do četrtka, 3. decembra. 
Cena darilne vrečke je 10 €.

 y Naslednja nedelja je 1. adventna in začetek novega cerkvenega leta. Otroci bodo pri verouku prejeli Adventni 
koledar z adventno akcijo za lačne otroke. Razmišljanja je pripravil dramski igralec Gregor Čušin. Zanimiva so 
tudi za odrasle, zato jih berite skupaj z otroki.

 y Na 4. adventno nedeljo, 20. decembra se bomo kristjani še posebej zavzeli za vrednost zakonske zveze in družine, ko 
bomo šli na referendum. Zato bomo za uspeh referenduma vsak dan molili doma in v cerkvi na koncu vsake svete maše.

 y V četrtek, 26. novembra bo seja ŽPS-ja. Srečanje bo ob 19.30 v sejni sobi.
 y V župniji Goriče je v nedeljo smenj ob godu sv. Andreja. Vabljeni k praznični maši ob 9.00.
 y V župnijski pisarni in v zakristiji v Tenetišah imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2016. Cena je 2 €.
 y V decembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
800 Tenetiše
1000

Kristus, Kralj vesoljstva
za + mamo Milko Bohinc (obl.)
1. za vse ++ Cudermanove in Krničarjeve
2. za + Cilko in Jožeta Weisseisen

22. november

Ponedeljek
1730

Klemen I., papež in mučenec; Kolumban, irski misijonar
za + duhovnika Antona Maroša

23. november

Torek
1730

Andrej Dung in vietnamski muč.; Cvetka in Marija, muč.
za + duhovnika Franca Jamnika

24. november

Sreda
1730

Katarina Aleksandrijska, muč.; Merkurij, mučenec
za + Katarino in Petra Eljona ter Ano Zaplotnik

25. november

Četrtek
1730

Leonard Portomavriški, misijonar; Valerijan Oglejski, škof
za + Manco Dobrin, dar sosedov

26. november

Petek
1730

Moderst in Virgil, škofa Karantanije; Bronislav, mučenec
za + Marijo Godnov

27. november

Sobota
1900

Katarina Laboure, redovnica; Jakob iz Marke, redovnik
za + Ivano Studen (obl.)

28. november

Nedelja
800 Tenetiše

1000

1. adventna nedelja – nedelja Karitas
1. za + Toneta Klemenčiča (obl.)
2. za + Marjano Šenk (obl.)
1. za + Doro Štefe (obl.)
2. za + Jožeta Lombarja, 30. dan po pogrebu

29. november

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – Tina Čebular

28. november


