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15. NEDELJA MED LETOM

TUDI TI DELAJ TAKO

Evangeljska prilika, ki jo pripoveduje evangelist Luka, je del vrste prizorov in
dogodkov, ki so vzeti iz vsakdanjega življenja in s katerimi nam Jezus pomaga
razumeti globine Božje ljubezni do vsakega človeka, posebej do tistih, ki trpijo zaradi
bolezni ali bolečin. S sklepnimi besedami iz prilike o usmiljenem Samarijanu: »Pojdi in ti
delaj prav tako« (Lk 10,37), Gospod tudi pokaže odnos, ki naj bi ga imel vsak njegov
učenec do drugih, posebej tistih v potrebi. Različni cerkveni očetje so v usmiljenem
Samarijanu videli Jezusa samega; v človeku, ki je padel med razbojnike pa Adama,
našo pravo človeškost, ranjeno in zmedeno zaradi greha. Jezus je sin Boga, ki pokaže
zvesto, večno in brezmejno Očetovo ljubezen. Jezus pa je tudi tisti, ki se je kot Bog
ponižal in z učlovečenjem prevzel človeško naravo, se približal človeškemu trpljenju
celo do spusta pred pekel, kot molimo v apostolski veroizpovedi, da bi človeštvu
prinesel upanje in svetlobo. Jezus se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom,
ampak usmiljeno gleda na brezno človeškega trpljenja ter podarja olje tolažbe in vino
upanja.Prilika o usmiljenem Samarijanu (prim. Lk 10,25–37) prinaša predvsem dve
pomembni pojasnili. Medtem ko se je pojem »bližnji« dotlej bistveno nanašal na člane
istega naroda in na tujce, ki so se naselili v izraelski deželi, torej na skupnost, ki je bila
solidarna z deželo in ljudstvom, je ta meja zdaj odstranjena: vsak, ki me potrebuje in
kateremu lahko pomagam, je moj bližnji. Pojem »bližnji« je posplošen, vendar ostane
konkreten. Čeprav se razširi na vse ljudi, pa vendar ne ostane izraz neke splošne
abstraktne ljubezni, ampak zahteva mojo dejavno zavzetost povsod. Naloga Cerkve
je, da vedno znova pojasnjuje povezavo med oddaljenostjo in bližino za praktično
življenje svojih članov.

Štev.:29/LETO VII.

14. JULIJ (mali srpan) 2019

Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj naj
storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi?
Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda,svojega Boga, z vsem srcem in vso
dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.« – »Prav
si odgovoril,« mu je rekel, »to izvršuj in boš živel.«
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DUHOVNA MISEL
»Kajti ta zapoved, ki ti jo danes dajem, zate ni pretežka in ti ni predaleč. Ni na nebu, da bi
mogel reči: ›Kdo se bo za nas povzpel v nebesa, da nam jo prinese in jo dá slišati, da jo
bomo mogli izpolníti?‹ Tudi ni ónkraj mórja, da bi mogel reči: ›Kdo se bo za nas odpravil
čez morje, da nam jo prinese in jo dá slišati, da jo bomo mogli izpolniti?‹ Kajti prav blizu
tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ.« 5 Mz 30,11–14
Ta nesrečna zvijačnost, žal marsikdaj uspešna, da so enačili Cerkev z državo in dosegli,
da je krščanska morala postala državni zakon, je ustvarila mišljenje, da je predlog
krščanskega življenja zakon, ki nam je vsiljen od zunaj. Posledica: zakonu, ki nam ga
kdo vsiljuje od zunaj, se je dobro upreti, ker omejuje svobodo. V resnici pa Božji zakon
ni postavljen od zunaj; ni opeka, ki pade na glavo. Izhaja iz človekove notranjosti in
razodeva tisto, po čemer v največji globini hrepeni človekovo srce in kar išče, da bi
doseglo resnično svobodo. Krščanske morale nikoli ni mogoče vsiljevati. Treba jo je
izbrati. Moralna vzgoja ne pomeni vcepljati drugemu človeku navado, da bo
izpolnjeval zakone. Z moralno vzgojo se človek vadi, da se nauči prisluhniti najbolj
resničnim in prvobitnim potrebam svojega bitja.

RAZPORED SV. MAŠ

15.07.2019
PONEDELJEK
Bonaventura, škof in c. učitelj

16.07.2019
TOREK
Karmelska Mati Božja

17.07.2019
SREDA
Aleš, spokornik

18.07.2019
ČETRTEK
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KAZLJE

8.30 ZA ZDRAVJE, Ponikve 6

Miroslav, škof

19.07.2019
PETEK
Justa, mučenka

20.07.2019
SOBOTA
Marjeta Antiohijska, dev.,muč.

21.07.2019
16. NEDELJA MED LETOM
Krištofova nedelja

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Gospod, odpri nam oči, da te bomo
videli v svojih bratih in v svojih
sestrah.
Gospod, odpri nam ušesa, da bi
mogli slišati …
Gospod, odpri nam srce, da se
bomo naučili ljubiti drug drugega,
kakor nas ljubiš ti.
Gospod, podari nam znova svojega
Duha, da postanemo eno srce in
ena duša.
Na Krištofovo nedeljo priporočam vaši darežljivosti naše misijonarje v akciji MIVA.
Za vaš dar iskren Bog povrni. Po maši pred cerkvijo blagoslovim vaše avtomobile.

