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PONIŽNOST V PRIZNANJU RESNICE
Božja beseda prinaša pouk o ponižnosti, o kreposti, v kateri mnogi današnji ljudje le
težko vidijo vrednoto. Občutijo jo prej kot življenjski slog zlomljenih ljudi in kot
»suženjsko moralo«, kakor se je izrazil ﬁlozof F. Nietzsche. Prava evangeljska
ponižnosti od nas ne zahteva, da bi skrivali svoje sposobnosti in odlike, še manj, da bi
svoje talente zanemarjali. Ne nasprotuje pravi zavesti lastne vrednosti. Zahteva le, da
priznam svoje temeljno odvisnost in obdarjenost od Boga, svoje meje in slabosti.
Najlepše se je Božja ponižnost razodela v Jezusu. Sam sebe je ponižal in postal
pokoren vse do smrti na križu. Kot Učenik in Gospod je učencem umil noge in bil med
njimi kakor tisti, ki streže. Prava evangeljska ponižnost je sklanjanje k sočloveku v
služenju. Ta duh ponižnega služenja tudi po krivdi kristjanov še ni prežel medčloveških
odnosov. Komolčarstvo zastruplja te odnose na delovnih mestih. Zaradi pomanjkanja
ponižnosti trpijo zakoni. Napuh, trma in vztrajanje pri svojem so smrtni sovražniki
ljubezni. Ponižnost pa je kot sončna toplota, ki tali cele ledene gore zamer in jeze.
Ponižnost rešuje mnoge zakone. Še več: zakon nastane iz ponižnosti. Vzljubiti človeka
je dejanje velike ponižnosti. Stopiti moraš iz sebe in se približati drugemu kot berač. Z
vsem svojim ravnanjem govoriš ljubljenemu človeku: daj mi sam sebe, potrebujem te,
sam si ne zadoščam. Tako človek s slehernim vlaknom svojega bitja priznava, da si sam
ne zadošča. Šele z dajanjem in sprejemanjem pravzaprav postane celota.

»Kadar te kdo
povabi na svatbo,
ne sédaj na prvo mesto,
ker je lahko povabljen kdo,
ki je imenitnejši od tebe,
pa bo prišel tisti, ki je povabil
tebe in njega, in ti rekel:
›Daj prostor temu!‹
Takrat se boš začel
v sramoti presedati
na zadnje mesto.
Kadar si povabljen, pojdi
in sédi na zadnje mesto,
da ti reče tisti,
ki te je povabil, ko pride:
›Prijatelj, pomakni se više!‹
Takrat boš počaščen
vpričo vseh,
ki so s teboj pri mizi;
kajti vsak, kdor se povišuje,
bo ponižan,
in kdor se ponižuje,
bo povišan.«
(Lk 14,8–11)
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DUHOVNA MISEL

Danes nas Gospod v Božji besedi vabi, da razmislimo o svoji ponižnosti.
Čim bolj bomo ponižni pred Gospodom in se ne bomo povzdigovali nad
ljudi, večjo milost nam bo izkazal Bog.
Vedno nam to ne bo uspelo, vendar še vedno je priložnost, da ga
prosimo za odpuščanje vsega, kar smo storili v napuhu in premočni želji
po materialnih dobrinah, ter se mu priporočimo za blagoslov pri našem
trudu, da postajamo iz dneva v dan boljši.
ANGELSKA NEDELJA
Angeli na poti slehernika
križem rok že ne držijo.
Vedno so blizu človeka
in mu ob strani stojijo.
Vestno spolnjujejo
vsa Božja naročila
in vse, kar je dobro
za ljudi,
jemljejo neposredno
z Božje dlani.
Ker gledajo z druge –
nebeške strani,
poznajo tudi nam še
prikrite stvari …
Ljudje smo rojeni zato,
da bi živeli večno,
kar angeli dobro vedo.
V nebeški gloriji
so v brezštevilnih trumah
zbrani,
z angelskimi kori so obdani.
Eni pa so tukaj blizu –
ves čas med nami …

RAZPORED SV. MAŠ

02.09.2019
PONEDELJEK

KRIŽ

19.00

✞✞ MAKOVEC, Križ 176

KRIŽ

19.00

✞ JOŽE ŽVAB, ŠEPULJE 15, 30.dan

KRIŽ

19.00

PO NAMENU KRIŽ 153

KAPELA

19.00

✞✞ STARŠI NABERGOJ in NUSDORFER,
Tomaj 7
(po maši češčenje Najsvetejšega)

KRIŽ

19.00

✞ JOŽE ŽVAB, P.N. ŠEPULJE 1A

AVBER

19.00

PO NAMENU PEGAN, Ponikve 30

Albert iz Pontibe, plemič

03.09.2019
TOREK
Gregor Veliki, papež, c. učitelj

04.09.2019
SREDA
Rozalija, devica

05.09.2019
ČETRTEK
Mati Terezija, rd. ustanoviteljica
(četrtek pred prvim petkom)

06.09.2019
PETEK
Zaharija, prerok
Prvi petek

07.09.2019
SOBOTA
Regina
prva sobota

08.09.2019
22. NEDELJA MED LETOM
(Rojstvo Device Marije)

KAZLJE
TOMAJ

8.30 ✞ TADEJ TAVČAR, Kazlje 22
10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

V soboto, 14.9. romanje na Sv.Goro ob
dnevu molitve za duhovne poklice. Odhod
avtobusa iz Sežane ob 7h. Ustavlja na
postajah kot običajno. Cena avtobusa 10€
(plačilo na avtobusu).
V soboto, 7.9. vabljeni sodelavci Karitas na
skupno dekanijsko srečanje v PLISKOVICO
ob 14h pred cerkvijo sv. Tomaža.
Vpisovanje otrok za 1. razred verouka je v ponedeljek, 9.septembra ob 19h. Če imate
starši krstni list (v primeru, da je otrok krščen v drugi župniji), ga prinesite s seboj.
Na spletni strani imate na razpolago tudi vpisnico za veroučna srečanja in vsa
potrebna pojasnila.

