BESEDA
O BESEDI,
Mt 28, 16-20
NEDELJSKI
EVANGELIJ
Ta teden smo obhajali praznik Gospodovega vnebohoda pred zadnjo 7.velikonočno
nedeljo pred Binkoštmi. Je nekoliko čuden praznik. Apostoli so zmedeni, Jezus
odhaja. Kaj ni bilo dovolj tri leta učenja? A očitno ne, saj učenci še ne razumejo, da se
sedaj začenja čas Cerkve, čas Sv. Duha, ki bo sedaj na delu v Cerkvi. Učenci tega ne
doumejo, gledajo v nebo in bi najraje skočili za svojim Učiteljem. Ne zavedajo se
tega, da bodo pa sedaj oni sami prevzeli nalogo oznanjevanja. Ne bodo lahko in
mirno živeli, ampak bodo postavljeni v pričevanje o Božjem kraljestvu.
Tako je tudi z nami. Imamo zakramente, krst, birmo, Jezus je z nami v moči
evharistije. Imamo Božjo Besedo, ki ji lahko pritrdimo v moči Duha, pa bi raje mirno
in tiho živeli in tudi mi samo gledali v nebo, da bi našli odgovore na vprašanja, ki se
nam zastavljajo. Malce bi še sanjali. Jezusuovo naročilo pa je jasno: če me ljubite,
oznanjajte Božje Kraljestvo, ker to ni predmet, ki bi si ga brez napora pridobili in ga
imeli v zakupu, saj se nam ga lahko odvzame, če ne bomo z njim prav ravnali in dalo
drugim. Božje kraljestvo se uresničuje tako, da ga oznanjamo v zaupanju v Jezusa,
kot je Jezus zaupal svojemu Očetu. V celoti zaupati kot hoče Bog. In On ve kako. To
je takorekoč naša vizitka, naše odprto srce za navdihe sv. Duha, ki nas pošilja v svet
in hkrati daje neizmerno moč pričevanja. Moč izkušnje Božje bližine in srečanja z
Jezusom. Evangelij mora biti živ po nas, sicer je lahko samo prazna črka, besedilo, ki
ga beremo ali poslušamo na tablici ali telefonu, a ne pride v srce in duha. Dvomimo
vase, kot bi ne sprejeli temeljnega dejstva, kaj je Jezus pravzaprav storil za nas. Kot
da ni za nas umrl in vstal in nam dal svojega Duha ljubezni in resnice. Veruj, dragi
brat... in takrat je Jezus ob tebi, je v skupnosti katere člen si.
Skozi vso človeško zgodovino, posebej odrešenjsko zgodovino, ko krščanska
skupnost ni živela iz studencev odrešenja pač pa iz svoje ﬁlozoﬁje, iz svojega razuma
in logike, je naredila napako. Prikrojila si je božji pogled v svoj pogled in verjela
svojim spoznanjem, prikrojenim svojim potrebam in zamislim.
Čas Cerkve ne more biti drugega kot čas poslanstva, kot se je to zgodilo apostolom,
je močan samo v Njegovi Besedi. Takrat lahko tudi mi in naša občestva storijo
čudeže, ko se zavedamo svoje krhkosti in majhnosti, zaprtosti v odtujenost od
občestva, ki mu pripadamo. Mislimo si, da nam ta ni potrebna, da zmoremo vse
sami. Da se odrešujemo sami. Takrat ljubimo samo samega sebe. Smo egoisti. Zato
je potrebno storiti to kar smo dolžni storiti. Postati moramo odrasli kristjani. Le
takrat smo zares božji otroci in res lahko rečemo, da Jezus »verjame«, da to tudi
zmoremo. Takrat je evangelij vesela novica, ki ne prenese zaprtosti, ampak mora v
svet. Kot žena, ki je našla izgubljeno drahmo in je odhitela k prijateljicam s
sporočilom veselja. Ali kot apostoli, ki so po prejemu sv. Duha odhiteli ven in so
ljudje mislili, da so se napili novega vina. S takšnim veseljem bi kristjan moral
odhiteti od sv.maše, z veseljem Duha, ki vse napolnjuje z dobroto in usmiljenjem.
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»Jaz prosim zanje.
Ne prosim za svet,
temveč za tiste,
ki si mi jih dal, ker so tvoji;
in vse moje je tvoje,
in kar je tvoje, je moje
in poveličan sem v njih.
Nisem več na svetu;
oni so na svetu,
jaz pa odhajam k tebi.
Sveti Oče,
ohrani jih v svojem imenu,
ki si mi ga dal,
da bodo eno kakor midva.« (Jn 14,9–11)
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DUHOVNA ISKRICA
Jn 17,1–11
DVOJNA DUHOVNOST
Kdor si želi globljega razumevanja duhovnosti, mora od časa do časa prisluhniti kašnemu
govoru ali pogovoru, ki razpravlja o duhovnih rečeh. Enemu takih nagovorov smo priče v
današnjem evangeliju. Jezus razlaga apostolom svojo duhovnost.
Vsako pravo duhovnost sestavljata dve prvini. Prva je lastno prizadevanje. Da bi se Bogu
približal, si je človek določil red molitve, duhovnega branja, obiskovanja cerkve, krepostnih in
spokornih del ter drugih pobožnih vaj, s pomočjo katerih upa, da bo duhovno napredoval.
Drugi sestavni del pa je v tem, da človek prisluškuje Božjemu klicu, da je sprejemljiv za
navdihe od zgoraj, da se da voditi Božjemu Duhu, ali kot pravi Jezus v današnjem evangeliju,
da sprejema in ohranja Očetovo besedo.
Kadar sta ta dva dela skladna in se primerno dopolnjujeta, človek sme upati, da je njegova
duhovnost na pravi poti. So pa primeri, ko se nekdo naveže na nekatere predpise ali izreke, jih
goreče in celo strastno izpolnjuje, k temu nagovarja tudi druge, in se pri tem sklicuje, da je
takšna Božja volja. O takih je Jezus rekel, da častijo Boga z ustnicami, njihovo srce pa je daleč
od njega; in napovedal, da bodo celo druge morili, misleč, da tako služijo Bogu.
Nekaj takih primerov: Judje, zvesti Jahveju, vodijo Jezusa v smrt; Marija, zvesta Jahveju,
govori: Zgodi se Božja volja. – Peter ljubi Jezusa tako, da v njegovo obrambo potegne meč,
Janez ljubi Jezusa tako, da vztraja z njim do križa. – Savel iz gorečnosti do Boga kristjane
preganja in jih vlači v zapore, Pavel iz iste gorečnosti potuje iz dežele v deželo in oznanja
evangelij. – Inkvizitorji uvajajo čistost cerkvenega nauka z nasiljem, ječami in mučenjem,
svetniki dosegajo isto z molitvijo, spokornostjo in apostolsko gorečnostjo.
Kako vemo, kdaj je duhovnost iznakažena in kdaj prava? Kdo časti Boga samo z ustnicami in
kdo tudi s srcem? Prvi uveljavlja svojo voljo, hoče vladati, življenje drugim jemlje; drugi
uveljavlja Očetovo voljo, želi služiti, življenje za druge daje. (Po: Beseda da besedo)

RAZPORED SV. MAŠ

25.05.2010
PONEDELJEK
Gregor VII., papež

26.05.2020
TOREK

KRIŽ

19.00

Alojzij Grozde, mučenec

KAPELA

19.00 V ZAHVALO, pn družina Žvab,

28.05.2020
ČETRTEK

BRITOF

19.00

KRIŽ

19.00 ++ SAMO in FERDO BORDON, Križ 107

Filip Neri, duhovnik

27.05.2020
SREDA

++STANISLAV in ARMANDA MACAROL,
Šepulje 27

Dutovlje 21
+ FRANC NABERGOJ, Tomaj 7

Andrej Salos, suženj

29.05.2020
PETEK
Maksim Emonski, škof

30.05.2020
SOBOTA
Hubert, škof

31.05.2020
BINKOŠTI - praznik
prihoda Sv.Duha

KAZLJE
TOMAJ

8.30 ++DRAGA SERAŽIN in MILENA GRMEK,
Kazlje 5a
10.00 ZA ŽUPLJANE

Kristjani se eno nedeljo v letu tudi
pri nedeljskem srečanju spomnimo
nadvse pomembne zadeve: sredstev
družbenega obveščanja. Ker vemo,
kako mogočen vpliv imajo na
življenje posameznih ljudi in
skupnosti, si bomo danes rekli
naslednje: sredstva družbenega
obveščanja cenimo; do njih smo
kritični; uporabljajo naj jih brez
razlike in z enakimi možnostmi vsi, ki
v srcu dobro mislijo. Sveti Duh, ki je
Duh resnice, in za katerega bomo danes še posebej prosili, naj prešinja tudi sredstva
družbenega obveščanja.
V ponedeljek, 25.5. ob 16h imate birmanci srečanje z g. dekanom Sandijem iz Sežane.
Pripravite svoje znanje. Zvečer ob 19h pa kratko srečanje s starši v pogovoru o prihajajoči
birmi. Tudi če pridemo vsi, nas bo manj kot 50. Če bo vreme lepo pred župniščem, sicer v
cerkvi (po predpisih seveda).

