NEDELJSKI
EVANGELIJ
Lk 10, 38-40
NEDELJSKI
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SEDI IN PRISLUHNI
V današnjem evangelijskem odlomku beremo takole: »Gospod, ti ni mar, da me sestra
pušča samo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!« (Lk 10,40). Zanimivo je, da je za
Marto od vsega začetka jasno, kdo ima prav in kdo ne. Kdor veliko dela, ima zmeraj
prav. Njena sestra, ki si preprosto drzne sedeti pri Jezusovih nogah in poslušati
njegove besede,
naj bi končno
enkrat naredila
nekaj koristnega.
Toda Jezus da
prav sestri:
»Izvolila si je
najboljši del, ki ji
ga nihče ne bo
vzel.«
Marta in Marija
sta dve strani v
nas. Marija brez
Marte bi bila
zgolj pobožno
kroženje okrog
samega sebe, bi
bila duhovni
narcisizem. Marta brez Marije pa bi kmalu postala aktivizem, »vidno dokazovanje« z
delom, s pomagajočo ljubeznijo do bližnjega, ki pa pogosto gre mimo potreb drugih.
Tudi v nas je Marta najbrž bolje razvita. Ima boljše argumente. Tudi v nas je močnejši
glas, da je treba narediti nekaj, na kar bomo lahko pokazali, iz česar bo nekaj nastalo.
Če si drznemo kot Marija preprosto iti v tišino in sedeti pred Gospodom, da bi
prisluhnili temu, kar nam želi povedati, v naši notranjosti takoj zadoni Martin glas:
»Naredi končno nekaj pravega. Toliko dela je. Kako lahko kar sedeš in tratiš svoj čas za
molitev in meditacijo!« V tem primeru se mora Jezus tudi v nas zavzeti za Marijo.
Marija pusti Jezusa do besede. Zaupa mu, da ima povedati nekaj novega in
pomembnega. Poznam veliko dobrih kristjanov, ki ne delajo le veliko, marveč skušajo
sebi in drugim tudi v svoji pobožnosti kar naprej kaj pokazati. Molijo mnoge molitve,
tudi na verskem področju opravljajo svoje delo, a Jezusu sploh ne dajo priložnosti, da
bi prišel do besede. Saj vendar že naredijo vse, kar Jezus želi. Zanje šteje le to, da
lahko opravijo kar največ molitev ali pobožnih dejanj, da bi se nato mogli ponosno
ozreti nazaj. A to ni prava pot.
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21. JULIJ (mali srpan) 2019
Tisti čas je Jezus
prišel v neko vas in
žena
z imenom Marta
ga je sprejela v svojo
hišo.
Imela je sestro,
ki ji je bilo ime
Marija.
Ta je sedla
h Gospodovim
nogam in
poslušala njegovo
besedo,
Marta pa je imela
s postrežbo veliko
dela.
Pristopila je in rekla:
»Gospod, ti ni mar,
da me je
sestra pustila sámo
streči? Reci ji vendar,
naj mi pomaga!«
(Lk 10,38–40)
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DUHOVNA MISEL
Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je
potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.«
Lk 10, 41–42

RAZPORED SV. MAŠ

22.07.2019
PONEDELJEK
Marija Magdalena, svetop.žena

23.07.2019
TOREK
Brigita Škotska, sozavetnica
Evrope

24.07.2019
SREDA
Krištof, mučenec

25.07.2019
ČETRTEK

✞ MARIJA VRAN, Tomaj 97
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V ZAHVALO SV. ANI, p.n. Dobravlje 15
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Jakob st., apostol

26.07.2019
PETEK
Joahim in Ana, starši Device
Marije

27.07.2019
SOBOTA
razd, Kliment in dr. uč. Cirila in
Metoda
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Jezus, res si te ne znam predstavljati v vlogi nekoga, ki sprejme povabilo na kosilo,
potem pa ni hvaležen tistemu, ki mu je kosilo pripravil. Gre za to, da ti ne maraš
pretiravanj. In Marta pretirava: to ni več samo gostoljubje, pač pa želja, da bi se pred
teboj izkazala. Zagotovo se je tudi Marija ukvarjala s pripravami. Drugače bi jo
spomnil: »Ne kdor mi pravi: Gospod, Gospod ...« (prim. Matejev evangelij 7,21), kajti
Očetova volja je, da se gostu izkazuje spoštovanje. Toda ona ve, da gospodinjska
opravila ne zadoščajo. Jezus, kako bi nam bilo všeč, da bi se lahko pridružili ali Marti
ali Mariji. Vidiš? Mi smo mojstri v pretiravanju.
Poznam ženske, ki porabijo ves dan za pospravljanje hiše. In druge, ki jo puščajo
umazano, da lahko gredo k vsem možnim mašam.
Kristjani, ki hitijo ves dan, tako da ne vedo več, komu na čast sploh hitijo. In drugi, ki
ne vidijo »napol mrtvega« brata sredi ceste, ker se jim mudi v tempelj (prim. Lukov
evangelij 10,30).
Jezus, torej, Marta ali Marija?

AVBER

19.00

✞ EMILIJA GEC, Ponikve 40

KAZLJE

8.30 ✞ MARIJA ŠKAPIN, p.n. Kazlje 22

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Na Krištofovo
nedeljo priporočam
vaši darežljivosti
naše misijonarje v
akciji MIVA. Za vaš
dar iskren Bog
povrni. Po maši pred
cerkvijo blagoslovim
vaše avtomobile in
voznike.

Vsakdo med nami
bržkone nosi v sebi
Marto in Marijo. A ker ima tudi pri nas običajno glavno besedo Marta, moramo
večkrat zavestno dati prostor tudi Mariji. Jezus se mora tudi v nas zavzeti za Marijo,
da bi si zares privoščili to, da preprosto sedimo in v molitvi poslušamo, kaj nam želi
povedati On. Naj bo to v teh počitniških dneh izziv za vse nas

