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Lk 6,17.20–26
BODITE USMILJENI IN POTRPEŽLJVI
»Potrpežljiv in usmiljen« je besedni par, ki se pogosto pojavi v Stari zavezi, da opiše Božjo naravo. Njegovo
usmiljeno bitje se oprijemljivo odraža v tolikih dejanjih odrešenjske zgodovine, kjer dobrota prevlada nad
kaznovanjem in uničenjem. Na poseben način tudi psalmi izpostavijo to veličastno Božje delovanje: »On
odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni, iz jame rešuje tvoje življenje, krona te z dobroto in
usmiljenjem« (Ps 103,3-4). Božje usmiljenje ni nekaj zamišljenega, ampak je oprijemljiva resničnost, s
katero razodeva svojo ljubezen, ki je kakor očetova ali materina, ko sta iz globine srca ganjena ob svojem
otroku. Prihaja iz notranjosti kot globoko naravno čutenje, ki ga sestavljajo nežnost in sočutje,
prizanesljivost in odpuščanje.
V evangeliju beremo: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!« (Lk 6,36). Ta življenjski program je
zahteven in obenem bogat z veseljem in mirom. Da bi bili sposobni usmiljenja, moramo torej najprej
prisluhniti Božji besedi. To pomeni, da je treba ponovno odkriti vrednost tihote za premišljevanje Besede,
ki nas nagovarja. Na ta način je mogoče zreti Božje usmiljenje in si ga privzeti za življenjski slog.
»Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno« (Lk
6,37). Če nočemo pasti v Božjo sodbo, ne smemo postati sodniki svojih bratov. Ljudje se namreč s svojo
sodbo ustavijo na površju, medtem ko Oče vidi v globino. Koliko hudega povzročijo besede, ko jih
podžigata ljubosumje in zavist! Govoriti slabo o bratu, ko ga ni zraven, je isto, kot da bi ga postavili v slabo
luč, umazali njegov ugled in ga pustili v zobeh opravljanja. Ne soditi in ne obsojati pa pomeni, da znamo
nabrati, kar je dobrega v vsakem
človeku, in ne dopustiti, da bi
moral ta trpeti zaradi naše
pristranske sodbe ali zaradi
našega domišljanja, da vse
vemo.
Bodimo velikodušni do vseh,
vedoč, da tudi Bog velikodušno
deli svojo naklonjenost vsem
nam.

Verouka v tem tednu ni, otroci imajo zimske počitnice. (Elektronska prijavnica za predzakonski tečaj v Tomaju:
http://kp.rkc.si/pnz/kras). Vabim zainteresirane krščanske zakonce, ki bi se hoteli vključiti v skupino animatorjev
za predzakonski tečaj. Župnija vas potrebuje, dragi zakonci. Vse informacije dobite pri župniku.

Telefon: pisarna: 041 649 617 in
05 992 2239; Župnijska spletna stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: SI56 1971 0501 2789 029 (DBS,
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RAZPORED SV. MAŠ

25.02.2019
PONEDELJEK

Valburga, opatinja

26.02.2019
TOREK
Porfirij, puščavnik in škof

27.02.2019
SREDA
Gabrijel Žal. Matere Božje,
redovnik

28.02.2019
ČETRTEK

KAPELA 16.00

Bogoslužje sv. krsta

KAZLJE

✞✞ ALBINA KRIŽMAN, Kazlje 9

Antonija Firenška, redovnica

01.03.2019
PETEK
Albin, škof

02.03.2019
SOBOTA
Karel Dobri, grof

04.03.2019
8. NEDELJA MED
LETOM

Danes nam Jezus v evangeliju naroča: »Vam
pa, ki poslušate, pravim: Ljubite svoje
sovražnike, dobro delajte tistim, ki vas
sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas
preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z
vami.«
Gospod, hvala ti za vse prijatelje, za vse, ki nas
imajo radi.
Hvala pa tudi za tiste, ki nas ne marajo.
Pomagaj nam, da bomo zmogli zanje iskreno
moliti, da bodo v nas prepoznali tvoj usmiljeni
obraz. Daj nam moči, da nas njihova
sovražnost do nas ne prestraši in da bomo
zmogli kljub vsemu zanje delati dobro.

TOMAJ

8.30
10.00

ZA ŽUPLJANE

Vi pa ljubíte svoje sovražnike.
Delajte dobro in posojajte,
ne da bi za to kaj pričakovali.
In vaše plačilo bo veliko
in boste sinovi Najvišjega,
kajti on je dober tudi do
nehvaležnih in hudobnih.
Bodite usmiljeni,
kakor je usmiljen tudi vaš
Oče!
(Lk 6,20–22)

