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Evangelij
Lk 6,17.20-26

BLAGOR UBOGIM, GORJE BOGATIM
Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi
dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob
njem je bila velika množica njegovih
učencev in silno veliko ljudstva iz
vse Judeje in Jeruzalema ter iz
tirskega in sidónskega primorja.
Jezus se je ozrl po svojih učencih in
govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki
ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali
se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili
ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan
in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so
namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo
tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki
se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi
ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi
preroki!«

KREPOST (ZA)UPANJA
Današnje prvo berilo, vzeto iz knjige preroka Jeremija, nam govori o upanju in
zaupanju. Njegovo življenje je bilo zelo bridko, ljudje so mu prizadejali veliko
hudega, zato je upravičeno zapisal: »Preklet, kdor zaupa v človeka ..
Blagoslovljen pa človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje.«
Našemu zaupanju v Boga začrtujejo Jezusovi blagri pot skozi preizkušnje, ki nas
čakajo. Te slovesne obljube, zapisane v prebranem odlomku Lukovega
evangelija, dvigajo naše upanje k nebesom kot novi obljubljeni deželi. Podlaga
za naše neomajno zaupanje v Boga je njegova zvestoba. Nanj se lahko brez
pridržkov zanesemo, on nas ne bo nikdar razočaral, kakor nas utegne
razočarati človek, ki smo vanj močno zaupali.
Sicer pa sta zvestoba Bogu in zvestoba ljudem med seboj tesno povezani. Če se
s svojim mišljenjem in s svojim življenjem Bogu izneverjamo, se oddaljujemo
tudi od ljudi, ki se na nas ne morejo več zanesti. Nobena beseda ni trdna, nobena
obljuba zanesljiva.
Krepost upanja se nanaša na prvo Božjo zapoved »Veruj v enega Boga!«, kajti
verujemo ne samo s pametjo, ampak tudi s srcem, z vsem, kar delamo. Stari
katekizem nas pouči, kdo greši proti upanju: kdor predrzno zaupa, kdor
premalo zaupa, kdor obupa. Predrzno bi zaupali v Boga, če bi se lahkomiselno
podali v priložnost za greh ali če bi odlašali s spreobrnjenjem. Bog, ki nam ga
oznanja Jezus v evangelijih, je res predvsem usmiljeni in odpuščajoči Oče;
vendar nam svojega usmiljenja in odpuščanja ne more izkazati, če sami ne
začutimo potrebe po spreobrnjenju. Z grehom, premajhnega zaupanja ali
nezaupanja žalimo Boga, če mu pripisujemo človeške lastnosti: ozkost,
užaljenost, zamerljivost. Ko Bog sprejme človeka, ki se vrne k njemu, ga
sprejme z vsem srcem. Odpustiti pri njem pomeni – popolnoma pozabiti.
Najhujši greh zoper upanje pa je obup, ki je posledica pomanjkanja vere,
površnega poznavanja Boga, zanemarjanja molitve in zelo grešnega življenja.
Naša zvestoba Božjim zapovedim in neomajna ljubezen je rešitev zanj.
Po: S. Čuk, Misli srca
********************

ZAKAJ?

Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih,
ki ne stopa na pot grešnikov,
temveč se veseli v Gospodovi postavi
in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči. (Ps 1,1)

Če je v nas hotenje, da bi delali dobro,
ravno tako močno kakor hotenje po slabem,
zakaj nam je lažje ugoditi slednjemu?
Zato, ker se nam zlo kaže kot navidezno dobro.
Prvi psalm v Svetem pismu, ki smo mu danes prisluhnili tudi po prvem berilu,
opisuje, kako človek zabrede v zlo.
Pot je postopna in tragično spominja na pot v odvisnost od drog.
Prvi korak: radovednost.
»Daj, samo enkrat poskusil. Boš videl, kako fantastično se boš počutil.«
Drugi korak: vdaja.
»Vzel bom, ampak samo v soboto zvečer, da mi bo dalo dodatno energijo. Saj
lahko neham, kadar hočem.«
Tretji korak: past.
»Potrebujem to, pomaga mi, ne morem brez.«
Na tej točki se pojavi odvisnost, navada, strah pred zasvojenostjo, suženjstvo. Ko
gre za zlo, je pomembno, tako kot pri drogah, da znamo reči prvi »ne«. To ni
lahko, ker pri prvem koraku v dobro okušamo grenkobo premagovanja
sebičnosti, medtem ko je približevanje zlu sladko.
Grenkobo okušamo šele pozneje.
(T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

********************

ZAHVALA KRAJANOM ŠEŠČ ZA UREJANJE CERKVE
Od 14. 2. – 27. 2. 2022 vabljeni krajani Svetega Lovrenc.
********************

KUPILI SMO ŽE DVE KOZI
Hvala takojšnjima darovalcema za kupljeni dve kozi za afriški družini.
********************

V PRIHODNOSTI:
VEROUČNE ZIMSKE POČITNICE:
28. 2. – 4. 3. 2022
*****
PEPELNIČNA SREDA – ZAČETEK POSTNEGA ČASA
sreda, 2. 3. 2022 – sv. maši ob 7.00 in 18.00
*****
KONCERT MePZ RISTO SAVIN ŽALEC
sobota, 5. marca 2022, ob 17.00 – cerkev sv. Pavla v Preboldu
Pogoj: PCT

Sob., 12. 2. 2022, 18.00 za + starše Franca in Marijo Verdel- obl. ter + vse sorodnike

za + Antona Podkrajška – obl.
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Jer 17,5-8; Ps 1;
1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26

Ponedeljek, 14. 2.

Valentin, duhovnik, mučenec

07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + starše Fani in Ignaca Novak, stare
starše Pavlo–obl. in Ivana Cestnik in teto
Marijo Cestnik
za + Marijo Hribar – obl.
Marija Reka
10.30 za + iz družine Jerman
18.00 za + Petra Uplaznika – 8. dan

Jak 1,1-11; Mr 8,11-13

Torek, 15. 2.

Klavdij, redovnik

18.00 za + Ludvika Igrišnika

Jak 1,12-18; Mr 8,14-21

Sreda, 16. 2.

Apolonija, devica, mučenka

07.00 za + Mirana Brška

1 Kr 10,1-10; Mr 7,14-23

Četrtek, 17. 2.

Sholastika, devica, redovnica
1 Kr 11,4-13; Mr 7,24-30

Petek, 18. 2.

Lurška Mati božja
1 Kr 1,29-32; Mt 7,31-37

Sobota, 19. 2.

Humbelina, redovnica
1 Kr 12,26-32; Mr 8,1-10
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1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Ps
103; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38

17.30 molitev za duhovniške poklice
18.00 za + Štefana Likoviča
18.00 za + starše Jožefo-obl. in Alojza Žohar
za + iz družine Pasarič
18. za + Pavlo Banko – obl.
za + Dragota Gajška – obl., starše ter
Marijo – obl. in Jožeta Ribiča
07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + starše Amon, brata Ivana-obl.
in Tonija, svaka Vinkota, + starše Reberšek
za + starše Ernesta-obl. in Verico Cestnik
ter za + stare starše Cestnik in Germadnik
in + sorodnike
Marija Reka
10.30 za + Faniko Pišek – obl. in + sorodnike
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