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MALA ČREDA
Naš misijonar, ki deluje na Japonskem, je bil nekoč na obisku v domovini. Vprašali so
ga, kako gleda na slovensko Cerkev z »japonskimi očmi«. Dejal je: »Za kristjane v
Sloveniji bi rekel, da se bodo morali vse bolj zavedati Jezusovih besede o mali čredi in
'Ne boj se, mala čreda'. Mislim, da se tega ni treba bati. Na Japonskem smo kristjani še
mnogo bolj mala čreda. S to zavestjo živimo v svetu, ki je čisto drugačen. To oblikuje v
nas vernost, ki je osebna, zavestna in odgovorna. Dokler si v okolju, ki ti je naklonjeno,
se temu okolju prepustiš in ti ni treba dosti misliti, ker drugi mislijo namesto tebe. To je
večna človekova skušnjava. Zato mislim, da je pomembno slovenske kristjane,
posebno mlade, vzgajati v zrele in dogovorne osebnosti, ki živijo iz lastnega verskega
prepričanja. To je velika vrednota, ki jo prinaša zavest, da smo mala čreda.«
Hvala ti, misijonar na Daljnem vzhodu, za spodbudo in nasvet, ki velja še danes!
V nas pa vrta nekaj drugega: Zakaj Bog dopušča, da kristjani po dolgih razdobjih, ko
smo veljali za veliko čredo, spet postajamo mala čreda? Božjih načrtov ne poznamo,
razmišljati pa smemo takole: Kot velika čreda smo imeli srečo, da so najbogatejši
predeli zemlje pripadali nam. Na njih smo si sicer s pridnostjo, ne pa vedno pošteno,
nakopičili veliko dobrin. Od njih pa le s skopo roko delimo tistim bratom in sestram po
svetu, ki jim je usoda namenila manj. Kot velika čreda smo že stoletja med seboj sprti
in te sprtosti nikakor ne moremo prerasti. Tisti, ki so te reči počenjali, so na zunaj
pripadali veliki krščanski čredi. Gotovo pa jim teh dejanj ni navdihoval evangelij. Zato

smemo reči, da so bili resnični kristjani tudi v »velikih« razdobjih mala čreda.
Ne bojmo se biti mala čreda. Bojmo se nositi krščansko ime in ne živeti krščansko.
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tam bo tudi vaše srce.
Vaša ledja naj bodo opasana
in svetilke prižgane,
vi pa bodite podobni ljudem,
ki čakajo, kdaj se bo
njihov gospodar vrnil s svatbe,
da mu odprejo takoj,
ko pride in potrka.
Blagor tistim služabnikom,
ki jih bo gospodar
ob svojem prihodu našel budne!
Resnično, povem vam:
Opasal se bo
in jih posádil za mizo.
Pristopil bo in jim stregel.
(Lk 12,32–37)

11. AVGUST (veliki srpan) 2019
Tisti čas je Jezus rekel
svojim učencem:
»Ne boj se, mala čreda,
kajti vaš Oče je sklenil,
da vam dá kraljestvo.
Prodajte svoje premoženje
in dajte vbogajme.
Naredite si mošnje,
ki ne ostarijo,
neizčrpen zaklad v nebesih,
kamor se tat ne približa
in kjer molj ne razjeda.
Kjer je namreč vaš zaklad,
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DUHOVNA MISEL
Ljudje, ki živijo brez upanja, zamujajo življenje. V svojem življenju ne najdejo niti smisla
niti nečesa, čemur bi se bilo vredno posvetiti. Povsod vidijo bolj ali manj skepticizem,
utrujeno odkimavanje: saj vse skupaj sploh nima smisla. Saj nič ne pomaga. Upanje
nas ohranja pri življenju. Po Pavlu upamo na to, česar ne vidimo.
Ne vidimo tega, na kar postavljamo svoje življenje. Toda v to upamo. To ni nikakršno
pehanje za utopijo. Upanje nam nudi večjo trdnost v življenju. Tako se kaže tudi v
Pismu Hebrejcem, ki ga beremo na 19. nedeljo med letom, kjer vero opredeli takole:
»obstoj resničnosti, v katere upamo« (Heb 11,1).
To, kar upam, mi v tem trenutku nudi trdnost. In ker imam trdnost, grem potolažen
naprej v prihodnost.
Krščansko upanje ima svojo utemeljitev v križu Jezusa Kristusa in v njegovem
vstajenju. Križ je simbol za neuspeh in vse, kar prekriža naše življenje. Nekateri ljudje
zamudijo življenje zaradi strahu pred tem, kar bi se jim lahko pripetilo od zunaj. Imajo
vtis, da ne morejo načrtovati svojega življenja. Ker je nenehno odvisno od zunanjih
dejavnikov, se raje odpovejo vsakršnemu načrtu za prihodnost. Živijo le iz dneva v
dan. Toda križ jih vodi k vstajenju. Za nas kristjane je znamenje upanja, da ne obstaja
nič, česar ne bi bilo možno spremeniti, da ne obstaja nobena vrsta teme, ki je ne bi
bilo mogoče razsvetliti, noben neuspeh, ki ne bi mogel postati nov začetek, nobena
smrt, ki je ne bi bilo mogoče spremeniti v življenje.

RAZPORED SV. MAŠ

12.08.2019
PONEDELJEK
Ivana Fr. Šantalska, redovnica

13.08.2019
TOREK
Poncijan, papež

14.08.2019
SREDA

KRIŽ

19.00

✞ JOŽE ŽVAB, Šepulje 15, 8.dan

KRIŽ

19.00

✞ MARTA STARC, Križ 159

KRIŽ

19.00

✞ LOJZKA KOKOŠAR, Križ 108

Maksimilijan Kolbe, mučenec

15.08.2019
ČETRTEK
MARIJINO VNEBOVZETJE,
slovesni in zapovedani praznik

KAZLJE

8.30

BRITOF

10.00

016.08.2019
PETEK

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

Rok, mučenec

17.08.2019
SOBOTA

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

Hijacint, duhovnik

18.08.2019
20. NEDELJA MED LETOM

✞ MARIJA SKAPIN, Kazlje 16, p.n.
Makovec - Podraga
✞ ✞ A L B I N A , S L AV K O i n S TA R Š I
VIDMAR, Tomaj 120

KAZLJE
TOMAJ

8.30 ✞✞ BLAŽ in ALOJZIJA VRAN, Kazlje
46, obletnice

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Ena od odlik Marijinega dostojanstva je njeno
vnebovzetje z dušo in telesom. Marija je umrla, a
ne zaradi bolezni, starostne oslabelosti, temveč
ker jo je izčrpala Božja ljubezen. Njeno sveto telo
so apostoli položili v grob, angeli so ga čuvali tri
dni, nakar so ga odnesli v nebo (sv. Alfonz
Ligvorij). Marija ni imela greha, torej tudi telo, ki
je nosilo Božjega Sina, ni bilo deležno razkroja.
Tako kot razumno domnevamo, da je Devica z
dušo in telesom vzeta v nebesa, tako lahko tudi z
gotovostjo sklepamo, da je bila že v telesu svoje
matere blagoslovljena (sv. Avguštin).

