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Lk 4,21–30
BITI MORAMO POLNI LJUBEZNI
"Visoka pesem" ljubezni se sliši, kot da ni iz tega sveta. Privlačno nam pričara raj – svet
neskončnega praznika brez trpljenja. Po drugi strani pa se sliši kot posmehovanje – kje na svetu
pa lahko doživimo tako veliko, božansko ljubezen?
Odlomek iz Prvega pisma Korinčanom se nam ne želi posmehovati. V povezavi s prvim berilom
in evangelijem postane potencial krščanskega načina življenja jasen – po Jezusu Kristusu je, z
njegovo absolutno ljubeznijo, prihodnost, ki si je ljudje želijo, že danes postala resničnost –
sreča je na dosegu roke. In hkrati doživljamo Kristusovo pot kot nekaj napornega in težavnega,
kot nekaj, čemur grozijo padci in zavrnitve. "Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste
slišali." Da Jezus ne ustreza predstavi, ki jo imajo ljudje o njem, da se s temi besedami sklicuje
nase in da z vso samozavestjo sprejme ta položaj, ki mu po njihovem mnenju ne pripada,
razbesni množico. »Če se naše pričakovane predstave ne uresničijo, se lahko navdušenje v
trenutku spremeni v sovraštvo. Tako kot Jezus in mnogo prerokov pred njim, tako tudi mi
danes doživljamo zavrnitev in nerazumevanje od ljudi, katerih pričakovanj nismo uresničili, ali
pa, ker jim zgolj z našimi dejanji in ravnanjem očitamo njihove napake. Ker moramo računati na
odpor, moramo biti pogumni in neustrašni kot Jeremija, ter biti polni ljubezni, ki je prisotna v
naših besedah in dejanjih in nas spremlja na naših poteh. Kako lahko udejanjimo – navkljub
odporu – to, kar smo spoznali za pravilno in pomembno? Iz katerih virov črpamo moč, če
moramo plavati proti toku? Krščanstvo je vedno aktualno, če se ljudje pogumno in z ljubeznijo
spopadajo z vsakodnevnimi težavami, hkrati pa ostaja obljuba, ki jo na koncu lahko da in jo bo
izpolnil le Bog. Izkušnje absolutne ljubezni na Zemlji ne bomo doživeli. Kljub temu pa brez
prizadevanja zanjo ne moremo biti Kristjani.
VABILO ZA NOVE NAROČNIKE DRUŽINE
Družina v vsak slovenski dom
3. februarja 2019 bo izšla prenovljena številka Družine, ki bo obogatena z novimi vsebinami
in sodobnejšo podobo. - Izkoristite priložnost, saj bodo to nedeljo na voljo posebne naročilnice, ki
vam bodo omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem vam
bomo poklonili priložnostno darilo (prejmejo ga tudi vsi naročniki
skupaj z Družino): kuharsko knjižico Praznične dobrote.
Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine evangelija v srca in
tam tudi ostale, da bomo tudi živeli in ravnali kot kristjani. Svet tako ne bo šel mimo nas,
ampak ga bomo razumeli in sprejemali, spodbujali zares pomembne vrednote, ki
spreminjajo svet in bodo ostale zapisane v srcu vsakega izmed nas in vseh, ki prihajajo za
nami. Berite dobre zgodbe, resnične novice.
Nova DRUŽINA je obogatena z novimi vsebinami. Približajo nam krščanske vsebine, zato so se na
uredništvu Družine odločili za posebno akcijo in vas prosimo da si po maši vzamete nekaj časa in
izkoristite posebno ponudbo. Na voljo so vam naročilnice, ki vam omogočajo prejemanje treh
zaporednih številk tednika BEZPLAČNO, hkrati prejmete tudi majhno darilo: kuharsko knjižico
Praznične dobrote. Naročilnice izpolnite skupaj s pomočniki pri izhodu iz cerkve. Z vašimi podatki
jih bomo poslali na uredništvo Družine. Naročilo tednika lahko kadarkoli prekinete.
PRAVA KRŠČANSKA DRUŽINA TUDI DANES NE MORE IN TUDI NE SME BITI BREZ
VERSKEGA TISKA. Zato naj trednik DRUŽINA pride V VSAK SLOVENSKI DOM.
Letna naročnina je 88,40€, ki se lahko poravna tudi v 4-ih obrokih.
Prihodnji teden v ponedeljek, 4.2. in četrtek, 7.2. odpade verouk za vse skupine, ter
11.2. za 4. in 2. razred. Ostale skupine imajo reden verouk v naslednjem tednu.
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Ko so to slišali,
je vse v
shodnici
zgrabila jeza.
Vstali so, ga
vrgli iz mesta
in odvedli na
previs hriba,
na katerem je
bilo
sezidano
njihovo mesto,
da bi ga pahnili
v prepad.
On pa je šel
sredi med njimi
in je hodil dalje.
(Lk 4,28–30)
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DUHOVNI KOTIČEK

»Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal;
preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil,
te postavil za preroka narodom.« Jer 1,5
Ne samo Jeremija, vsak izmed nas je Božja zamisel!
Rad bi, da bi to vedeli vsi: invalidi, ljudje, ki v življenju niso uspeli, kronični bolniki, zaporniki,
brezdomci, otroci, ki so prikrajšani za ljubezen, zapuščeni ostareli ljudje, prostitutke, ljudje z
roba družbe, mladi, ki mislijo na samomor, premožni ljudje, ki so se izgubili v kokainu. Vsi.
S stališča Boga se nihče ne rodi slučajno. Nihče se ne rodi po pomoti. Nihče se ne rodi zaman.
Za vsakega človeka ima Bog pomembno zamisel.
Osebna svoboda lahko nasprotuje Božjemu načrtu. Jeremija bi lahko zavrnil poslanstvo in ne bi
hotel biti prerok.
Človeška hudobija in negativne okoliščine, ki jih povzroča zlo, lahko omejujejo in zakrivajo
veličino in lepoto Božjega načrta.
Toda nič ne more izničiti zamisli Boga, ki nas je priklical iz niča v življenje.
Takšni, kakršni smo: omejeni in minljivi, otroci ali ostareli, zdravi ali bolni, bogati ali revni, lepi ali
grdi, uspešni ali neuspešni, zamisel Boga, ki nas je ustvaril, nas dela velike.
Povejte to ljudem, ki so izgubili zaupanje, ki obupujejo, ki so resignirani: »Kljub vsemu smo
zaklad.«
Če je skrit, je naša naloga, da ga razkrijemo v vsem njegovem sijaju.

RAZPORED SV. MAŠ

04.02.2019
PONEDELJEK
Andrej Corsini, škof

KAPELA

17.30 V DOBER NAMEN ZA ZDRAVJE, Tomaj 92

05.02.2019
TOREK

KAPELA

17.30

✞✞GORUP,

KAPELA

9.00

PO NAMENU
(dekanijska konferenca)
- pred mašo ob 8.30 češčenje
Najsvetejšega

KAPELA

17.30

✞✞JUG

KRIŽ

17.30

✞ZORA TURK in ✞✞TURK,

AVBER

17.30

✞FRANC

KAZLJE

8.30

Agata, devica in mučenka

06.02.2019
SREDA
Pavel Miki in drugi japonski
mučenci

07.02.2019
ČETRTEK

Tomaj 11

in VRTOVEC, Tomaj 111

Koleta, devica

08.02.2019
PETEK
Hieronim Emiliani, vzgojitelj

09.02.2019
SOBOTA

ŠEPULJE 6

GEC, Avber 40

Apolonija, devica

10.02.2019
5. NEDELJA MED
LETOM

TOMAJ

✞KATARINA LEPČIHAR, Kazlje 4f

10.00 ZA ŽUPLJANE

Ljubezen je potrpežljiva in
dobrotljiva, ljubezen ni
nevoščljiva, ljubezen se ne
ponaša, se ne napihuje, ni
brezobzirna, ne išče svojega, ne
da se razdražiti, ne misli
hudega. Ne veseli se krivice,
veseli pa se resnice. Vse
prenaša, vse veruje, vse upa,
vse pretrpi. Ljubezen nikoli ne
mine.
prim. 1 Kor 13,4–8

