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DVA RAZLIČNA MOLIVCA
Zgodbo o farizeju, ki samozavestno stoji v ospredju templja, in o cestninarju, ki se pri vratih
sklonjen trka na prsi, smo slišali že nič kolikokrat. Vedno znova pa se moramo poglabljati v
njeno vsebino in se ob njej spraševati, kako je z našim ponašanjem v templju.
Farizej se postavlja spredaj, ker je prepričan, da tja spada. Razmerja do Boga in do ljudi ima
urejena, ni krivičnik in prešuštnik, v vsem se ravna po predpisih, davke redno plačuje cerkvenim
in državnim oblastem. Toda njegova molitev Bogu ni všeč. Zakaj?
Cestninar stoji zadaj, nima se s čim hvaliti, priznava svojo nevrednost, pa je od Boga sprejet.
Kako to?
Bog greha ne more odobravati, zato cestninarja ne sprejema in ne opravičuje zaradi njegove
grešnosti. Sprejema in opravičuje ga zato, ker je iskren in svojo grešnost priznava. Resnica o
sebi ga razsvetljuje in osvobaja. Domov se vrača vesel, olajšan in opravičen.
Ali se nismo tudi mi vračali iz spovednice ali od kod drugod lahko, razsvetljeni in osvobojeni,
kadarkoli smo zmogli toliko iskrenosti, da smo pred seboj, pred ljudmi in pred Bogom priznali
resnico o sebi, čeprav je bila morda bridka.
Kaj pa je bilo narobe s farizejem? Sodil je, da za opravičenje zadostuje pripadnost »stranki«, ki jo
je imel za edino pravo in Bogu všečno. Mislil je, da ga naredi pravičnega že samo izpolnjevanje
predpisov po črki, ne da bi se poglobil v njihovega duha. Narobe je bilo, da se je vzporejal z
drugimi in jih preziral zaradi njihove drugačnosti. Ni doumel, da ima tudi cestninar svojo pot in
da samo Bog vidi, kako po tej poti hodi. Zato more samo Bog to pot pravično presojati.
Najbolj narobe pa je bilo, da je bila farizejeva molitev brez ljubezni. Brez ljubezni do Boga, saj je
pod pretvezo, da moli, hvalisal samega sebe. Brez ljubezni do bližnjega, saj če bi ga ljubil, se ne
bi povzdigoval nad njim ter ga preziral.
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Farizej se je postavil in
pri sebi molil takóle:
»Bog, zahvaljujem se ti,
da nisem kakor drugi
ljudje: grabežljivci,
krivičniki, prešuštniki ali
tudi kakor ta cestninar.
Postim se dvakrat na
teden in desetino dajem
od vsega, kar dobim.«
Cestninar pa je stal
daleč proč in še oči
ni hôtel dvigniti proti
nebu, ampak se je tolkel
po prsih in govóril: »Bog,
bodi milostljiv meni
grešniku!« Povem vam,
ta je šel opravičen
domov,oni pa ne; kajti
vsak, kdor se povišuje, bo
ponižan, in kdor se
ponižuje,
bo povišan.«
(Lk 18,11–14)
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DUHOVNA MISEL
Jaz se namreč že izlivam kot pitna daritev in napočil je trenutek mojega odhoda. Dober
boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec
pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. (2 Tim 4,6–8)
Kdor verjame samo v raj na zemlji in mu pogled ne seže dlje od poletnih počitnic, gre
s tesnobo v srcu naproti dnevom v prihodnosti.
Njegov jutrišnji dan je nenehno spuščanje jader, dokler se mu potovanje ne konča v
žalostnem in temnem pristanišču groba.
Kdor živi s »tistim Gospodovim dnevom« pred očmi, gleda na čas, ki mineva, kakor na
vesel tek.
Njegov jutrišnji dan je nenehno veselo »razvezovanje jader«, da bi zapustil tesne
prostore v pristanišču in odjadral proti neskončnemu oceanu.
Nekateri mislijo, da je raj droga: oddalji te od resničnosti, vzame ti iz rok tisto, česar se
oklepaš, in te žene v iskanje varljivih in nestvarnih svetov.
Ni je večje neumnosti.
Raj je vitamin, izredno učinkovit in edinstven. Neprestano daje novo in svežo moč, da
zmoremo tudi najtežje vzpone, ne da bi se upehali, in da v življenju lahko izbojujemo
dober boj.

RAZPORED SV. MAŠ

28.10.2019
PONEDELJEK
29.10.2019
TOREK
Ermenilda, devica

30.10.2019
SREDA

18.00

PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

KAPELA

8.00

PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

Marcel, mučenec

31.10.2019
ČETRTEK
pred prvim petkom

01.11.2019
PETEK
VSI SVETI, zapovedan praznik

UTOVLJE
AVBER

14.00 blagoslov grobov in molitve za rajne
15.00 ✞✞STARŠI, Ponikve 6
po maši - blagoslov grobov

KAZLJE

8.30

BRITOF

10.00

KRIŽ

15.00

✞✞MARIJA, ALOJZ ZIDAR, Kazlje 50
(po maši blagoslov grobov)

✞✞ORLANDO in MATILDA RAVBAR,
Tomaj 38 (po maši blagoslov grobov)
ZA VSE POKOJNE NA KRIŠKEM
POKOPALIŠČU, Križ 145 (po maši blagoslov
grobov)

02.11.2019
SOBOTA
SPOMIN VERNIH RAJNIH
(popolni odpustek)

03.11.2019
31. NEDELJA MED LETOM
ZAHVALNA

MK vabi k darovanju pridelkov(krompir,sadje,ﬁžol…), moke, riža, pašte,
sladkorja, olja in higienskih potrebščin (pralni praški, čistila…). Namenjeno
socialno šibkim v župniji, društvu VEZI Štorje, skupnosti SREČANJE v Vremah,
programu VRTNICA - brezdomci v Bertokih. Kot običajno na dogovorjenih
mestih v župniji do zahvalne nedelje. Hvala za pomoč.

KAPELA

Simon in Juda tadej, apostola

KRIŽ

18.00

✞✞MARKO in VOJKO REBEC, Križ 179

KAZLJE

8.30

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Ob hiši na Rašici, ki stoji na domnevnem mestu hiše, kjer se je rodil Primož Trubar, je napis:
»Pred Bugam smo vsi glih.« Drži. Pred Bogom smo vsi enaki, zlasti v grehu. Vsakdo med nami
poseduje v sebi smrtonosno dozo greha, ki zadostuje za večno pogubljenje. Obstajajo sicer
tudi zločinci, teroristi, psihopatski morilci in kar je še takih. Toda popolnoma vseeno je, če te
ugrizne ena črna mamba ali pa sto črnih mamb, v obeh primerih si dobil usodno dozo strupa.
Verjamem, da je cestninar naredil več grehov kot farizej. Toda farizej se ni zavedal, da človek
ni grešnik, ker greši, ampak greši, ker je grešnik. Ta fraza, ni gola besedna igra, ampak
žalostna resnica, ki se je ljudje ponavadi ne ali vsaj premalo zavedamo.
(Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za obisk pokopališča n
molitev za rajne, če smo brez greha, izpovemo vero in molimo po namenu sv. očeta - npr.
Očenaš)

Verouka v tem in naslednjem tednu ni. Ponovno se vidimo 11.novembra.
9.11.2019 imate birmanci skupno škoﬁjsko srečanje vseh brimancev, ki bodo prejeli
ta zakrament v letu 2020. Srečanje je v Vipavi ob 9h - prevoz starši sami.
Birma v Tomaju bo 14.junija 2020 ob 10h.

