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NIČESAR NIMAMO PRAVICE ZAVREČI
(prim. Jn 6,1-15)
V našem času, ko je toliko razmetavanja in
preobjedenosti, težko razumemo Jezusovo
besedo, ki jo je rekel učencem, potem ko je
pomnožil kruh in nahranil več tisoč ljudi.
»Poberite kosce, da se kaj ne izgubi.« Kaj
vse danes zmečemo proč – pa hajdi v
trgovino po novo! Zato imajo domala po
vseh slovenskih občinah težave z odlagališči
odpadkov.»Poberite kosce,« pravi Jezus,
»da se kaj ne izgubi.« Ničesar nimamo
pravice vreči proč, kar bi še utegnilo koristiti
potrebnemu. Kar nam preostaja, ni naše,
ampak dolgujemo tistemu, ki mu primanjkuje. Ob tem lahko razmišljamo o
našem odnosu do gmotnih dobrin nasploh. Zahodna porabniška družba se mora
vprašati, s kakšno pravico si prilašča največji kos zemeljskih dobrin, energije,
neobnovljivih virov, ki so last vsega človeštva. Današnji t. i. razviti zahodni svet
živi na račun tretjega sveta in na račun prihodnjih rodov. Začeti moramo živeti
drugače, da bodo drugi sploh lahko preživeli. Ne ubija samo orožje, temveč tudi
naš slog življenja. Pomislimo na to v teh počitniških dneh, ko bomo videli kraje
brez divjih odlagališč, višine s čistim zrakom, bistre potoke in reke. Ali bodo vse
to našli tudi tisti, ki bodo prišli za nami? Kdor hote onesnažuje naravo, je
podoben človeku, ki pljune materi v obraz. Pregreši se nad vsemi prihodnjimi
rodovi. Kdor brezvestno razmetava gmotne dobrine, je ropar. Jezusovo naročilo
o pobiranju koscev, ki so ostali, naj nas uči spoštovanja do vsakega koščka
kruha in katerekoli drug dobrine, ki nam je dana.
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Jezus je dejal: »Posedite ljudi.« Bilo pa je na tistem kraju veliko
trave. Posedlo je torej kakih pet tisoč mož. Tedaj je Jezus vzel
hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil
tudi ribe, kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim
učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi.«
Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od
petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. (Jn 6,10–13)

Počitniško razvedrilo
Bodoči akademski
slikar
“Lojze, počakaj.
Samo,
da
preverim, če ima
tehtnica garancijo,
nato pa lahko
stopiš nanjo.”
Spričevalo: Luka bo moral ponavljati razred. Ko pride domov, reče očetu,
ljubitelju nogometa: “Za eno leto sem podaljšal pogodbo s tretjim razredom.”
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EU STATISTIKA
Nekaj zanimivosti v razmislek:
Raziskovalni inštitut Pew Research Center je v svoji raziskavi meril, kako je z
vero v zahodni Evropi. Vedno več ljudi, ki so bili vzgajani v krščanski veri, je v
odrasli dobi vero opustilo in se opredeljuje za neverujoče. Največji osip sta
doživeli Belgija in Norveška (28 %), najmanjši pa Avstrija, Švica in Združeno
Kraljestvo (6 %). Čeprav je v Evropi še vedno največ Kristjanov, se število
nevernih – v to kategorijo spadajo ateisti, agnostiki in tisti, ki so neopredeljeni –
povečuje. Največ nevernih je na Norveškem, kar 48 %, najmanj pa na Irskem,
Portugalskem in v Italiji, kjer je nevernih 15 %. Večina neverujočih Evropejcev je
krščenih (67 %) in so tudi bili vzgajani v krščanski veri (60 %). 28 % jih danes
verjame v neko višjo silo, 1 % jih verjame v Boga, kot je ta opisan v Svetem
pismu. 61 % jih ne verjame v nič, vseeno pa jih 74 % verjame, da imajo dušo.
63 % zahodnih Evropejcev, ki niso verni, je mnenja, da je zaradi znanosti vera
neuporabna. Med prakticirajočimi kristjani je takih 17 %, med tistimi, ki vere ne
prakticirajo pa 27 %. Po mnenju 60 % anketirancev je Cerkev in državo treba
ločiti. Kljub temu tisti, ki se opredeljujejo za kristjane menijo, da bi morala država
podpirati krščanske vrednote. Kljub vsemu pa 48 % nevernih anketirancev meni,
da cerkvene in druge verske organizacije igrajo pomembno karitativno vlogo.
Bi v svojo sosesko sprejeli muslimana ali juda?
Čeprav je zahodnoevropska družba močno sekularizirana in se v Evropi mešajo
različne nacionalnosti in vere, pa je med verniki, tako tistimi, ki vero prakticirajo
in tistimi, ki je ne, moč opaziti zadržan odnos do drugih ver. Na trditev, da je
islam v svojem bistvu nezdružljiv s kulturo in vrednotami države, je 61 %
Avstrijcev, ki prakticiraj vero, odgovorilo z da, njihovih nevernih sodržavljanov pa
le 45%.
Podobne razlike se kažejo tudi pri vprašanju migracij. Kristjani migrante vidijo kot
neiskrene in ne dovolj delavne. Razlike se kažejo tudi pri omejevanju migracij.
Kristjani so bolj naklonjeni temu, da bi se priseljevanje omejilo. Priseljevanje bi
omejilo 63 % prakticirajočih kristjanov v Italiji in le 36 % nevernih Italijanov.
Seveda pa teh izsledkov ne gre posploševati. Gledano celostno ima le manjšina
kristjanov negativno mnenje do judov, muslimanov in drugih migrantov.
Istospolnim porokam in splavu odločno nasprotujejo le aktivni kristjani
87 % neverujočih in 85 % vernih, ki vere ne prakticirajo, podpira splav. Med
aktivnimi katoliki pa je podpornikov splava 52 %. Močno odstopajo danski in
švedski aktivni kristjani. Kar 80% jih podpira splav. Podoben trend se kaže tudi
pri podpori istospolnim porokam.
Kakšni so trendi v Sloveniji?
Pew Research Ceter Slovenije v svojo raziskavo ni vključil, a se podobni trendi
kažejo tudi pri nas. V poročilu Katoliške Cerkve za leto 2017, se je za katoličane
opredelilo 73 % Slovencev. Število katoličanov pa se v zadnjih desetih letih niža.
To se odraža predvsem v številu krstov, ki je od leta 2006 do 2016 padlo za 17
%.
Število nedeljnikov se je, glede na podatke za škofiji Murska Sobota in Koper, ki
so edini na voljo, v istem obdobju zmanjšalo za 20 do 25 odstotkov.

30.07.2018
PONEDELJEK
31.07.2018
TOREK

KRIŽ

19.00 ✞ Za zdravje, Šepulje

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod

01.08.2018
SREDA
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ČETRTEK
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Ignacij Lojolski, škof

Po namenu od drugod

Alfonz m. Ligvorij, škof

Porciunkula

✞ Kristina in Franc Benčič,

Tomaj 19
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PETEK
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04.08.2018
SOBOTA

KAPELA

8.00 Po namenu od drugod

KAZLJE

8.30 ✞ Slavko Milič, Kazlje 44

Janez M. Vianney, duhovnik
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Gospod,
bodi pri nas,
da bomo ljubili bližnjega,
najsi bo reven ali bogat,
najsi bo blizu ali daleč.
Daj nam kruha,
da potešimo lakoto,
in daj nam srce,
ki z drugimi deli,
kar daješ nam ti.
Amen.
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ZA ŽUPLJANE

