OZNANILA ŽUPNIJ: TOMAJ,
PLISKOVICA IN AVBER
7. NEDELJA MED LETOM

NEDELJSKI EVANGELIJ

Mt 5,38–48
DRUGAČNA LJUBEZEN
Ljubezen do sovražnikov je znamenje, da si o Bogu nekaj doumel
in da mu pripadaš. Nedvomno to presega človeške moči. Tu se
razodevata Božja ljubezen in ravnanje. Nebeški Oče namreč
»veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi ter
pošilja dež pravičnim in krivičnim.« Takšen je Bog. Ljubi
brezpogojno in brez razlike. Ko govorimo o Jezusovi zahtevi ljubiti
celo sovražnike, smo pri jedru njegovega govora na gori. To je
gotovo najbolj korenita, naravnost nezaslišana zahteva. Upira se
naši človeški pameti. Nasprotuje človeškim nagnjenjem in tudi
celotni zgodovini človeštva. Mnogi bi radi to zahtevo omilili in
zgladili njeno neizprosno ostrino. Pravijo, da je dovolj, če ne
sovražiš, ali pa, da je ta zapoved samo za popolne kristjane. Toda
zapovedi te vseobsežne ljubezni ni mogoče prikrojiti, niti se ji
izmakniti. V njej se najjasneje pokaže, da evangelij ni zgolj
človeško priporočilo, ampak je Božja zamisel. Ta visoka zahteva je
kakor Božji podpis v Svetem pismu, dokaz njegove avtorstva. Še
več, ljubezen do sovražnikov je drugo ime za Boga. Ljubiti tiste, ki
nas ljubijo, pozdravljati tiste, ki nas pozdravljajo – za to ni potrebno
imeti nobene vere. Za to ne potrebuješ Boga. To zmore vsak. To je
pač človeško. Evangelijske zahteve pa vse to ravno presegajo.
»Evangelij, ki sem vam ga oznanil, ni človeški,« je zapisal apostol
Pavel. Je nadčloveški. Človeka dviga iz njegove majhnosti,
omejenosti, zagledanosti vase k junaškim dejanjem ljubezni in
plemenitosti. Ob tem zaslutimo, kaj je Božje kraljestvo, o katerem
Jezus neprestano govori.

OBVESTILA

VEROUK PO REDNEM RAZPOREDU – odpade v četrtek v
Pliskovici in v Tomaju za 3. Razred.
V nedeljo, 26.2. ob 15h v Dutovljah srečanje za bralce v naši
dekaniji – p. Slavko Krajnc – Sv.Pismo in liturgija.
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Jaz pa vam pravim:
Ljubite svoje
sovražnike
in molite za tiste,
ki vas preganjajo.
Če namreč ljubite
tiste,
ki vas ljubijo,
kakšno zasluženje
imate?
Ali ne delajo tega
tudi cestninarji?
In če pozdravljate
le svoje brate,
kaj delate
posebnega?
Ali ne delajo tega
tudi pogani?
Bodite torej popolni,
kakor je popoln
vaš nebeški Oče.
(Mt 5,44.46–48)

RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Oko za oko in zob za zob.‘ Jaz pa
vam pravim, da se hudobnežu ne upirajte; marveč, ako te kdo
bije po desnem licu, mu nastavi še drugo; in kdor hoče s teboj
začeti pravdo in ti vzeti suknjo, mu pusti še plašč.
(prim. Mt 5,38–40)

20.02.2017
PONEDELJEK

UTOVLJE

1730

V Zofija Ukmar, Utovlje 10, 30.dan

21.02.2017
TOREK

KRIŽ

1730

VV Macarol, Križ 201

22.02.2017
SREDA
Sedež ap. Petra

Nasilje je najslabši odgovor na težke probleme našega časa.

23.02.2017
ČETRTEK
Polikarp, šk. In muč.

Mediji dnevno poročajo o nasilju.
Zgroženi beremo o nepredstavljivih zločinih,
gledamo slike neskončne revščine.
Nasilja ne moremo premagovati z nasiljem. To zmore le
ljubezen.
Povsod išče dobro in nikoli ne obupa.
Ne uživa v senzacijah zla,
ampak se veseli vsega dobrega, ki se kljub vsemu dogaja.
Blagor tistim, ki ne širijo nasilja.
Blagor nenasilnim, ki ne stremijo po moči:
ki se postavljajo na stran šibkih,
in tistih, ki so žrtve drugih ljudi;
ki pogumno nastopijo proti zlorabi moči;
ki spiralo nasilja zasučejo
v spiralo prijateljstva in ljubezni.
Za nasilje se moraš naučiti
sovražiti.
Za nenasilje se moraš naučiti ljubiti.

24.02.2017
PETEK
Matija, apostol

25.02.2017
SOBOTA

26.02.2017
8. NEDELJA
MED LETOM

PLISKOVICA
TOMAJ

Praviš, da ni težko
ljubiti tistega, ki nas ljubi,
mi pa tolikokrat zanemarjamo
svoje najdražje.
Učiš nas ljubiti svoje sovražnike;
ali ne zahtevaš preveč,
ko vendar veš,
kako maščevalno je naše srce?
Pravično se nam zdi
povračilo zob za zob.
Delati dobro znamo le
iz strahu pred udarci.
Bodi zahvaljen za besede o
ljubezni.
Pomagaj nam jih uresničiti,
da se približamo tvoji popolnosti.
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V Karel Žerjal, Pliskovica 74, 30.d.
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

