
LOČIL BO ENE OD DRUGIH, KOT PASTIR LOČI OVCE OD KOZLOV
Diskriminacija je eden od glavnih problemov sodobne družbe. 

Prepričanje, da nismo vsi enaki, da morajo eni biti zgoraj in drugi spodaj, 
eni bogati in drugi revni, eni uspešni in drugi na smetišču, sprejemamo kot 
naravni zakon, ki ga ni mogoče spremeniti. Vase zaljubljeni posameznik 
ne more biti drugačen. Priznati si moramo, da smo po svoji naravi res zelo 
sebični, preveč človeški in manj osebe, ki so ustvarjene po Božji podobi.

Evangelist Matej nam na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu daje v razmislek odlomek 
o Jezusovi poslednji sodbi. Na prvi pogled se zdi, da tudi Jezus ni nič drugačen od nas: 
tudi on je selektiven in strankarski, zato ene postavlja na desno in druge na levo, enim 
obljublja nebesa, tistim na levi pa pekel. In vendar se ne smemo prepustiti prvemu vtisu, 
ker bomo zelo krivični: Jezus ima pravico presojati kdo je na eni in kdo na drugi strani, ker 
ocenjuje le to, kar nam je dal v oskrbo in kar ni naša lastnina. Dal nam je različne talente in 
nas vsak dan krepi s svojo milostjo. Nekateri so v njegovi velikodušnosti prepoznali velike 
priložnosti za uspešno in zadovoljno življenje, drugi pa so dane možnosti spregledali ali 
jih celo načrtno zavračajo. Gospodar ima na koncu vso pravico zahtevati obračun glede 
poslovanja s tem, kar je njegovo in nam je dal le v oskrbo, kot darove, ki nas lahko osrečijo, 
ali pa pahnejo v lenarjenje in ravnodušnost. »Saj ga nisem nič prosil! Kaj ga pa briga, kako 
bom živel!« mnogi opravičujejo svojo lenobo in zaspanost. Pa ni tako: Bogu ni vseeno, kako 
živim in zato mi bo s težkim srcem rekel, naj se postavim na levo stran.

Kakšni bodo kriteriji odločanja oziroma na kaj moram biti posebej pozoren? Kaj ima pri 
Jezusu največjo vrednost? Ljudje se stalno pričkamo, kdo ima prav in kdo je v zmoti, kdo je 
glede svojega krščanstva pravoveren in kdo si Jezusove besede prilagaja ter oznanja svojo 
resnico. Jezus je rekel: »Resnica vas bo osvobodila« Vprašati se moramo: katera resnica? 
Mar tista, ki je zaobjeta v lepih besedah, ali resnica, o kateri govorijo naša dela? Evangelist 
Matej nam daje natančen odgovor: »Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste 
mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in 
ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni!« Jezus nas ne bo spraševal, če smo glede 
vere kaj dvomili in širili kakšno zmoto, temveč nas bo spraševal o ljubezni. Naša dobra 
dela bodo pričarala nasmeh na Jezusovem obrazu in nam bo rekel: »Pridite, blagoslovljeni 
mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta!«
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Nedelja Kristus kralj vesoljstva 22. november
yy Danes je praznik Kristusa kralja vesoljstva. Godujeta Cecilija, devica in mučenka ter Marko in Štefan, mučenca.
yy Danes je zadnja nedelja v cerkvenem letu, praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Praznik je uvedel papež Pij XI. 
leta 1925. Takole ga je opredelil: »Ta praznik govori, da je bil Kristus s svojim vstajenjem postavljen za Gos-
poda, kateremu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji, in z močjo svojega duha že deluje v srcih ljudi; in 
ne budi v njih le hrepenenja  po prihodnjem veku, ampak že s tem samim tudi oživlja, očiščuje in krepi tiste 
velikodušne težnje, s katerimi si družina ljudi prizadeva, da bi napravila svoje življenje bolj človeško in bi si v 
ta namen podvrgla vso zemljo.“

yy Danes goduje sveta Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, glasbenikov, izdelovalcev glasbenih instrumentov, pev-
cev in pesnikov. V Rimu je pretrpela mučeništvo in njen grob je v Kalistovih katakombah. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujem vsem organistom in pevcem, da si vzamejo čas za vaje in petje pri svetih mašah. Franc Juvan 
je v čast sveti Ceciliji uglasbil pesem in v tretji kitici prosi zavetnico cerkvene glasbe: »Ti varuj nam glasove, 
Cecilija. Podpiraj naše zbore, zavetnica. Kar usta naša pojejo, vsa srca naj verujejo.« V svojem imenu in v imenu 
vse župnije želim vsem našim pevcem in zborovodjem: »Pojte z veseljem Bogu v čast in slavo!«

yy Z današnjim dnem se začne Teden Karitas, ki ima letos geslo: »Slišim te«. Tebe, ki si prišel k meni v svoji stiski, 
sem pripravljen zbrano poslušati in tudi slišati, si vzeti čas zate, skupaj s teboj odkriti najgloblje rane, povedati 
nepovedano ter odpustiti. Želim se vživeti v slišano, biti sočuten in skupaj s teboj iskati poti ter neodkrite moči 
za lepo in pozitivno. Zate in za vse, ki so nemočni in odrinjeni, želim spregovoriti v župniji, družbi in s predlogi 
ter s ponujeno roko spodbujati spremembe, da bi bilo življenje vseh dostojno. Svoj dar za ljudi v stiski lahko 
oddate v nabiralnik pri policah za tisk, ali pa v župnijski pisarni. Iskrena hvala za vsak vaš dar.

yy Bliža se »veseli december«. Vsi ga z veseljem pričakujemo. To je čas praznovanj, kar treh »dobrih mož«, šte-
vilnih obdarovanj in novoletnega rajanja. Za kristjane je to predvsem čas adventa oziroma pričakovanja Je-
zusovega rojstva. To nas navdaja z resničnim veseljem. Šele z Jezusovim rojstvom »veseli december« postane 
resnično vesel, saj je le On edini vir naše sreče in veselja. Epidemija koronavirusa nas je prisilila, da bo letošnji 
december drugačen, a otroci bodo imeli tudi letos na razpolago adventni koledar, ki bo s svojimi zgodbami 
predstavil našega velikega misijonarja, zdravnika Janeza Janeža. On je z besedami preroka Izaija »Tukaj sem, 
pošlji mene« pogumno odgovoril na Božji klic. Ker imamo sedaj verouk na daljavo, bodo otroci imeli adventni 
koledar na razpolago v župnijski cerkvi, ki je vsak dan odprta. Tudi letos bodo otroci v misijonske šparovčke 
spravljali svoje prihranke za lačne otroke.

yy V župnišču so na razpolago slike od letošnjega praznovanja zakonskih jubilantov, prav tako pa tudi Marijanski 
koledar za leto 2021. Cena je 2,50 €.

Nedelja
730 Tenetiše

830

Kristus Kralj vesoljstva
1. za + Milko Bohinc (obl.)
2. za + Franca Jalna, dar družine Ihan
za + Cecilijo in Ludvika Terana ter Franca Pavca

22. november

Ponedeljek
1800

Klemen I., papež in mučenec; Kolumban, opat
za vse ++ Ločanove

23.  november

Torek
1800

Andrej Dung in vietnamski muč.; Cvetka in Marija, muč.
za zdravje in Božje varstvo

24.  november

Sreda
1800

Katarina Aleksandrijska, devica in muč.; Merkurij, škof
za + Marijo in Jurija Godnov (obl.)

25.  november

Četrtek Leonard Portomavriški, redovnik; Valerijan Oglejski, škof 26.  november
Petek Modest in Virgil, škofa; Marija s čudodelno svetinjo 27.  november
Sobota
1900

Katarina Labouré, redovnica; Jakob iz Marke, redovnik
za + Ano Štular, dar Vogarjevih

28.  november

Nedelja
730 Tenetiše
830

1. adventna nedelja
za + Nado Lukanec, dar družine Dinkhauser
za + Doro Štefe (obl.)

29. november

čiščenje in krašenje Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.


