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SOCIALNA OBVEZNOST IN DELJENJE LASTNINE
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je krivičen v najmanjšem,
je krivičen tudi v velikem« (Lk 16,10). Zanesljivost in zvestoba v upravljanju zemeljskih
darov je predpostavka za to, da bo človek dobro ravnal tudi z duhovnimi darovi Boga.
Resnični Božji dar je zveličanje, je Bog sam, ki se v Jezusu daruje ljudem. »In če niste
bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše« (Lk 16,12)? Dobrine, ki jih ima človek,
ne pripadajo njemu. Pripadajo Bogu. Tisto pravšnje, kar nam odgovarja, kar ustreza
naši naravi, je zveličanje, ki nam ga daruje Bog v Jezusu.
Evangelist Luka vidi stvarnost tega sveta. Ne demonizira lastnine in denarja. Vendar pa
zahteva socialno obnašanje. Kdor poseduje bogastvo, naj svoje imetje proda in da
izkupiček ubogim. Jezusove zahteve so bile v prvi skupnosti učencev v Jeruzalemu
uresničene. Tudi tu se preprosto ne pridiga o uboštvu, temveč o skupnosti dobrin.
Darovi zemlje pripadajo vsem: »Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno:
prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo
potreboval« (Apd 2,44).
Evangelist Luka ne sledi nikakršnim romantičnim idealom uboštva, temveč mu gre
predvsem za socialno obveznost lastnine in za deljenje lastnine, da bi imeli vsi dovolj.
Ta ideal, ki ga je uresničila Pracerkev, si predstavlja evangelist tudi za njegov čas. To je
ideal, ki nagovarja tudi Grke, ki Jezusove besede o prodaji vsega imetja prestavlja v
položaj grških trgovcev in jim kaže pot, kako lahko – ne da bi se odpovedali svojemu
poklicu – sledijo Jezusu ter v sledenju Jezusu najdejo pravo svobodo in resnično
življenje. Sodobna teologija osvoboditve se upravičeno sklicuje na Luka. Lukovo
sporočilo prevaja v naš čas. Svetovni mir bo v prihodnosti odvisen predvsem od tega, če
bo uspela pravična izravnava dobrin. Tako je Lukov prevod Jezusovega sporočila danes
karseda sodoben, ne le za etiko posameznika, temveč tudi za politiko ljudstev.
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»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v
najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti
pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino?
In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše?
Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema;ali bo enega
sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne
morete služiti Bogu in mámonu.« (Lk 16,10–13)
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DUHOVNA MISEL
Anton Martin Slomšek je
bil svetniška osebnost, se
pravi osebnost z globokim
izkustvom
vere
svojedobnega sveta, z
razumevanjem za svet in z
ljubeznijo do njega, s
široko odprtostjo za
navdihe Svetega Duha in s
čutom za razpoznavanje
znamenj takratnega časa.
Kot dušni pastir, vzgojitelj
in narodni buditelj je skrbel
za vse in služil vsem v
pristni zavesti svojega
poslanstva, v dialogu z
vsem, kar je bilo takrat na
pohodu, v odprtem
sodelovanju za rast vere,
slovenske besede,
narodne osveščenosti,
duhovnih, kulturnih in
moralnih vrednost. Ni kazal poti, po kateri sam ne bi hodil. Ni nalagal bremena, ki ga
sam ne bi nosil. Kar je govoril. Je delal. Kar je učil, je živel. Pri njem gre za
harmonično osebnost s treznim presojanjem svoje sedanjosti in s preroškim
uvidom v prihodnost. Bil je svetniška osebnost z ekumenskim duhom, z globoko
ljubeznijo do svoje in tuje svobode, s samostojnostjo v pokorščini in popolni
predanosti Bogu, Cerkvi in človeku. Izredne notranje moči, ki odseva iz
Slomškovega življenja, ni mogoče razložiti drugače kakor z Božjim posegom v
njegovo osebno življenje in z njegovo osebno svetostjo. To potrjuje prepričanje
slovenskega ljudstva vse od Slomškove smrti do danes. Narod, ki poraja svetnike,
dokazuje, da je v svojih koreninah zdrav, saj se prav v svetnikih razodevajo vrline in
duhovna moč vsakega naroda. To nas obvezuje, da ob blaženem Slomšku z vsemi
močmi delamo za lastno versko, kulturno in narodnostno spopolnitev.
Molitev za kanonizacijo
Nebeški oče! Blaženi škof Anton Martin Slomšekje luč na poti našega krščanskega
življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja,da bomo v
edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.Oče naš ... Zdrava Marija ... Slava Očetu ... Na Slomškovo priprošnjo nam
podeli milost.
Iz papeževe homilije 20/9/2019:
Biti blizu duhovnikom in diakonom
Druga vrsta bližine, h kateri je poklican škof, je bližina duhovnikom in diakonom, ki so njegovi sodelavci.
»Ti moraš najprej ljubiti tega, ki je najbolj blizu tebi, to so tvoji duhovniki in tvoji diakoni,« je izpostavil
papež.»Žalostno je, ko škof pozabi na svoje duhovnike. Žalostno je poslušati pritoževanja duhovnikov, ki
pravijo: 'Poklical sem škofa, želel sem se dogovoriti za sestanek, da bi mu nekaj povedal, in tajnica mi je
rekla, da je naslednje tri mesece vse polno.' Škof, ki čuti to bližino duhovnikom, če vidi, da ga je nek
duhovnik danes klical, bi ga moral najpozneje jutri poklicati nazaj, kajti pravico ima vedeti, da ima očeta.
Bližina duhovnikom. In duhovniki naj živijo bližino med seboj, ne pa ločitve. Hudič prihaja, da bi
razdelil duhovnike, da bi razdelil.«

RAZPORED SV. MAŠ

23.09.2019
PONEDELJEK

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

Pij iz Pietrelcine, duhovnik

24.09.2019
TOREK

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

bl. A.M. Slomšek, škof

25.09.2019
SREDA

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

Sergij Radoneški, spokornik

26.09.2019
ČETRTEK

KAPELA

19.00 PO OSEBNEM NAMENU, Sežana

KRIŽ

19.00

Kozman in Damijan, mučenca

27.09.2019
PETEK
Vincencij Pavelski, duhovnik, ust.
lazaristov

28.09.2019
SOBOTA
Venčeslav, mučenec

29.09.2019

KAPELA

8.00

KAZLJE

8.30 ✞✞TEREZIJA in MIHAEL ČELIGOJ,

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

26. NEDELJA MED LETOM
KVATRE

✞✞ MARIJA in MIRO MACAROL, Križ 188

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

Kazlje 5a

URNIK VEROUČNIH SREČANJ:
PONEDELJEK:
8.in 9. razred ob17H; 4. razred
16.45h; 5. razred 16.00;
3. razred 16.00; 7. razred 17.30
ČETRTEK:
1.razred 15h; 6. razred 16.45;
2. razred 16.00
V nedeljo, 29. 9. je pri župnijski
sv. maši v Tomaju blagoslov
otrok ob začetku veroučnega
leta. Vabimo starše in otroke, ki
prinesejo k tej maši tudi svoje
šolske torbe. Otroci bodo pri tej
maši primerno sodelovali.

