
S KRVJO NJEGOVEGA KRIŽA JE POMIRIL KAR JE NA ZEMLJI IN KAR JE V NEBESIH
Človeška zgodovina se vedno razvija in v ozadju je mogoče spremljati določene 

zakonitosti, ki se kaj bistveno ne spreminjajo. Brez jasnih ciljev in želje po doseganju čim 
večje popolnosti, se nič pametnega ne zgodi. Zato so krize, nerazumevanja in večkrat 
brezumno ravnanje z vsem, kar nas obdaja, nujen spremljevalec slehernega razvoja. Ali 
opazimo pred seboj zvezdo vodnico, ki nas bo izpeljala iz krize in nam odprla lepšo 
prihodnost? Večina ne vidi te zvezde dovolj jasno, tisti, ki imajo moč in legitimno 
pravico, da vodijo ljudske množice, vidijo to zvezdo vsaj v svoji glavi, a ni prave volje, da 
bi se odpovedali privilegijem in začeli uresničevati vizijo o takšni prihodnosti, kjer ne bo nihče izločen. Zato je 
proces osvobajanja od preživelih scenarijev zelo mučen, povezan s trpljenjem in številnimi žrtvami. Seveda to 
ni odkritje sodobne družbe, saj so se z istimi procesi ukvarjali vedno, pa čeprav v bolj poenostavljenih oblikah. 
Tudi krščanstvo je na svoji začetni poti moralo prestati številne porodne bolečine in se otresti vseh starih 
navad in stereotipov, da je lahko globoko pognalo svoje korenine. Apostol Pavel je zato kristjanom v Kolosah 
pogumno govoril o stiskah in krvi, ki je bila potrebna za utrditev novega nauka. Vse pa se je začelo z nastopom 
Jezusa Kristusa, našega odrešenika, kajti „s krvjo njegovega križa je namreč pomiril, kar je na zemlji in kar je 
v nebesih“. S Kristusovim odrešenjskim posegom se začenja nova doba, čas utrjevanja Božjega kraljestva, ki 
bo drugačno od vseh zemeljskih kraljestev. V čem bo ta novost, ki je velikokrat skregana s človeško logiko?

Božje kraljestvo sledi zakonitostim, ki jih človeštvo zavrača kot neumne iznajdbe utopičnih idealistov, ki 
ne vedo, kaj je pravo življenje. Popuščanje, nastavljanje še drugega lica, služenje revnim in ubogim, odpuščanje 
tistim, ki so nas prizadeli - ali si lahko predstavljamo državo, kjer bi bile naštete lastnosti osnovne vrednote in 
pravilnik za skupno življenje? Vse to si lahko zamišljamo le v svetu pravljic. In vendar se je Jezus odločil, da 
bo na takšen način kraljeval in presojal, kdo je zaslužen in kdo ne, kdo bo med izbranimi za nebesa in kdo si 
bo že v tem življenju izbral pekel in večno trpljenje. Jezus je šel na križ, a ne zaradi sebe, ampak zaradi nas, iz 
čiste ljubezni. Zavedal se je, da bo le s svojo smrtjo lahko zaslužil za nas večno življenje. 

Ko je apostol Pavel razmišljal o Jezusovem križu, ki je iz sramote postal znamenje upanja in odrešenja, 
je poskušal videti posledice te Jezusove odločitve. Kristjanom v Kolosah je z zelo vznesenimi besedami pisal 
o Jezusu, ki je „podoba nevidnega Boga“, „prvorojenec vsega stvarstva“, „glava telesa, to je Cerkve“, „prvi 
med vsemi stvarmi“. Na koncu je dodal samo še piko na i: „S krvjo njegovega križa je namreč pomiril, kar 
je na zemlji in kar je v nebesih!“ Ta stavek pove največ: z Jezusom je prišlo do ponovne vzpostavitve zaveze, 
zemlja in nebo sta ponovno spravljena in zato se lahko začne uresničevati Božje kraljestvo, kraljestvo miru in 
ljubezni, v katerem ima vsakdo svoje mesto in ni nihče izločen.
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Nedelja Kristus Kralj 20. november
yy Danes je 34. nedelja med letom, Kristus kralj. Godujeta Edmund, kralj in Bazilij, škof in mučenec. 
yy Zadnjo nedeljo v cerkvenem letu se začne teden Karitas. Slovenska Karitas praznuje 25-letnico svojega delo-
vanja. Geslo letošnjega tedna je: V objemu dobrote. Prav je, da ta teden več molimo in smo solidarni, da bi ta 
katoliška dobrodelna ustanova bila sposobna čim več slovenskim družinam pomagati za  dostojno, človeka 
vredno življenje.
yy V torek, 22. novembra je god svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe in pevskih zborov. Ob tej priložnosti 
čestitam našim pevcem v vseh zborih in se jim v svojem imenu in v imenu župnije zahvaljujem za njihovo 
sodelovanje pri svetih mašah. Naj jim njihova zavetnica izprosi dobrega zdravja, da bodo lahko še dolga leta s 
svojimi lepimi glasovi častili Boga. 
yy Glede miklavževanja smo na zadnji seji ŽPS sklenili, da bomo obdarovali vse otroke do vključno 3. razreda 
osnovne šole in otroški zborček. Zato bomo v obeh cerkvah postavili škatlo ali pa košarico za prostovoljne 
prispevke. Sredstva začnemo zbirati to nedeljo. Iskrena hvala za vsak vaš prispevek.
yy Od 17. do 24. novembra sem na romanju na Cipru. V času moje odsotnosti bo za župnijske zadeve poskrbel 
naš ravnatelj Blaž Cuderman. Dosegljiv bo na telefonski številki 031 358 019. V času moje odsotnosti 3. 6. in 7. 
razred ne bodo imel verouka, birmanci pa bodo imeli preverbo znanja 25. novembra od 14.00 naprej.
yy V župnijski pisarni so na razpolago CD-ji koncerta komornega zbora Slovenske filharmonije. Cena je 10€. Prav 
tako lahko dobite novi Marijanski koledar za leto 2017. Cena je 2€.
yy Sveto leto usmiljenja: Geslo jubilejnega leta, ki se počasi zaključuje je: Usmiljeni kakor Oče. Simbol prikazuje 
Jezusa, ki nosi izgubljenega človeka. Dobri pastir se tako globoko in s takšno ljubeznijo dotika človeka, da mu 
spremeni življenje. S skrajno mero usmiljenja naloži nase človeštvo, njegove oči so prekrite s človekovimi. Kristus 
gleda z Adamovimi očmi in Adam s Kristusovimi. Vsakdo lahko tako odkrije v Kristusu novega Adama, lastno 
človeškost in prihodnost v Očetovi ljubezni. Zato v tem izrednem jubilejnem letu nismo razmišljali le o Božjem 
usmiljenju, ampak tudi o človeškem. Usmiljenje, ki smo ga deležni po Božji dobroti, je treba deliti naprej.
yy V mesecu decembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

34. navadna nedelja - Kristus Kralj vesoljstva
1. za zdravje
2. za zdravje Nežke Arnolj
za ++ starše Cuderman in vse Krhanove

20. november

Ponedeljek
1730

Darovanje Device Marije, Maver Poreški, škof in mučenec
za duše v vicah

21. november

Torek
1730 

Cecilija (Cilka), devica in mučenka; Ananija, mučenec
za ++ starše Cecilijo in Jožeta Weisseisen

22. november

Sreda
1730

Klemen I., papež in mučenec; Kolumban, opat in misijonar
za ++ Voglarjeve, Kržišnikove, Strupijeve in Medičeve

23. november

Četrtek
1730

Andrej Dung in vietnamski muč.; Cvetka in Marija, muč.
za + Katarino in Petra Eljon ter starše Ješe

24. november

Petek
1730

Katarina Aleksandrijska, mučenka; Beatrika, redovnica
za + Marijo in Jurija Godnov (obl.)

25. november

Sobota
1900

Leonard Portomavriški, redovnik; Valerijan Oglejski, škof
za + Magdo Brtoncelj, Jožico in Jožeta Zupana

26. november

Nedelja
730 Tenetiše
830

1. adventna nedelja – nedelja Karitas
za + mami Milko Bohinc (obl.)
za + Francko Lombar

27. november

čiščenje in krašenje Trstenik – Javornik Mija
Tenetiše – Jelar Blanka

26. november


