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7. NEDELJA MED LETOM

»NEHAJTE ŽE VENDAR!«

Pogosto vidimo ali tudi v svojem lastnem okolju doživljamo, kako otroci in mladi v
domači družini ali med sosedi ravnajo v duhu naročila, ki nam ga daje Jezus v
današnjem evangeliju – da ne vračajo krivice s krivico, hudobije s hudobijo. »Nehajte
že vendar s tem!« pravijo otroci in mladi, ki so zaradi svojega še neomreženega srca
Božje orodje za graditev miru. »Ja kam pa pridem, če bi vsaki barabi, ki mi v življenju
nagaja, vedno znova odpuščal?« bi se vprašal marsikdo po »treznem« premisleku.
»Ali ne bom s tem hudobnežem dajal potuhe?« Slovenski pregovor pravi: »Kdor
hudim odpušča, dobrim škodi.« Jezus ne misli tako in to je tudi utemeljil s svojim
zgledom odpuščanja na križu.»Jezus ne brani državi, da se upira s kaznimi hudim,
zločinskim nagonom hudobnih ljudi,« piše p. Albin Škrinjar. »Tudi ne brani
posamezniku, da se zavaruje zoper človeško hudobijo in išče zadoščenja za krivico
pred sodiščem. Vsekakor pa hoče Jezus gasiti v nas plamene maščevalnih želja, ki
nas spodjedajo, nam nič ne koristijo, nasprotnike pa še bolj podžigajo k hudobiji.
Miroljubnost blaži prepir.Pred leti umrli indijski jezuit Anthony de Mello je napisal
več knjig, v katerih skuša verske resnice približati bralcem v duhovitih anekdotah.
Eni je dal naslov Popravite svete knjige. V njej pove, da so v Združenih narodih nekoč
predlagali, da bi ponovno pregledali svete knjige vseh verstev na svetu. Vse, kar bi v
njih spodbujalo k nestrpnosti, krutosti ali fanatizmu, bi morali izbrisati. Vse, kar bi
kakorkoli nasprotovalo človekovemu dostojanstvu in sreči, bi morali izpustiti. Ko so
odkrili, da je to predlagal sam Jezus Kristus, so časnikarji planili v njegovo
stanovanje, da bi poizvedeli kaj več. Njegovo pojasnilo je bilo preprosto in kratko:
»Svete knjige, enako kot sobota, so zaradi človeka,« je spregovoril. »Ni človek zaradi
knjig.«
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Slišali ste, da je bilo rečeno:
»Ljubi svojega bližnjega in
sovraži svojega sovražnika.«
Jaz pa vam pravim:
Ljubíte svoje sovražnike
in molíte za tiste,
ki vas preganjajo, da boste
otroci svojega Očeta,
ki je v nebesih. On namreč
daje svojemu soncu,
da vzhaja nad hudobnimi
in dobrimi, ter pošilja dež
pravičnim in krivičnim.
Če namreč ljubite tiste,
ki ljubijo vas,
kakšno plačilo vas čaka?
Mar tega ne delajo
tudi cestninarji? In če
pozdravljate le svoje brate,
kaj delate posebnega?
Mar tega ne delajo
tudi pogani? Bodite torej
popolni, kakor je
popoln vaš nebeški Oče.«
(Mt 5,43–48)

Telefon: pisarna: 051 649 617 in 05 992 2239; Župnijska spletna stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR:
SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih,
župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; Tel.: 041 649 617; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

P

DUHOVNA MISEL
Ljubite ... da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih.
On namreč daje svojemu soncu,
da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi,
ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.
Mt 5,45
Bogu težko odpustimo, da ni kakor mi.
Če bi mi bili Bog, bi bili podli ljudje vedno v temi in na polja tistih, ki jih imamo mi za krivične,
ne bi padla niti kaplja dežja.
Potresi bi porušili samo hiše nasilnežev. Požari bi uničili samo domove izprijenih. Samo ljudi,
ki preklinjajo, bi doletele prometne nesreče.
Taki, ki jih imamo za dobre in poštene, pa tudi tisti, ki vsaj hodijo v cerkev, ne bi potrebovali
bolnišnic, medtem ko bi se ateisti prebijali iz ene težave v drugo.
Toda če bi bil Bog takšen kot mi, ne bi bilo več dobrih in slabih ljudi, ker bi bili vsi jetniki
strahu. Nad življenjem vseh ljudi, brez razlike, bi viselo moreče vprašanje: »Če to, kar delam,
ni dobro, kdove kakšna nesreča me bo doletela.«
Zahvaljujem se ti, Gospod, da nisi kakor mi.
Ker nam puščaš svobodo, da izbiramo dobro in zlo.
Ker daješ hudobnim možnost, da spremenijo življenje.
Ker nalagaš dobrim, da vsak dan znova izberejo pot dobrega.
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24.02.2020
PONEDELJEK

KAPELA

18.00

+MIRJAM GOMEZEL, Tomaj 48a

KAPELA

18.00

+MIKLAVEC, Dane 14

PEPELNICA

KAPELA

18.00

ZA DUHOVNE POKLICE, p.n. darovalca

27.02.2010
ČETRTEK

KAPELA

18.00

+ALBIN in JOŽICA ŠONC Zabriči

KRIŽ

18.00

+ ALBIN KRECENBACHER (oče in sin),
Križ 230

AVBER

18.00 + FRANC GEC, Ponikve 40

KAZLJE

8.30 + MARIJA SKAPIN, Kazlje 16

Matija, apostol

25.02.2020
TOREK
Valburga, opatinja

26.02.2020
SREDA

28.02.2020
PETEK
29.02.2020
SOBOTA
01.03.2020
1. POSTNA NEDELJA

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
(pri obeh mašah obred pepeljenja)

»Bodite torej
popolni,
kakor je popoln
vaš nebeški Oče.«
Mt 5,48
Popolnost ni v
glavi, ampak v
srcu.
Popolnosti nisi
dosegel,
če misliš,
da ti ni treba nič
več dodati,
dosegel si jo tedaj,
ko ni treba nič več
črtati.

