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Evangelij
Lk 6,270-38

BODITE USMILJENI, KAKOR JE BOG USMILJEN
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vam pa,
ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike,
delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.
Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za
tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari
po enem licu, nastavi še drugo, in kdor ti hoče
vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo
vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili
vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam
gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro
tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo
isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje
vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. 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! Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni.
Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro,
potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S

kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.«

VERNIK SI BO PISAL SODBO SAM
»Tisti, ki se imajo za zaupne Božje prijatelje, vso svoj pobožnost odložijo
na cerkvenem pragu. V svojih družinah so gospodovalni, s sosedi sprti,
lažejo, sleparijo …« Stojte, vi, ki s tako lahkoto obsojate »pobožne« in se
imate za veliko boljše od njih! Lahko da so na žalost res taki, toda če hočete
dejansko biti boljši, si vzemite k srcu zadnje vrstice evangeljskega odlomka
današnje nedelje: »Ne sodite in ne boste sojeni, ne obsojajte in ne boste ob
sojeni; oproščajte in boste oproščeni … S kakršno mero namreč merite, s
tako se vam bo odmerilo. »Jezusov nauk, ki ga je on potrdil tudi z življenjem
je za našo človeško pamet čudno zavozlan in hitro se ujameš v njegove
zanke. Če obsojaš druge, dejansko obsojaš samega sebe; če sovražiš druge,
največjo škodo povzročaš samemu sebi. Če pa si do drugih usmiljen, si s
tem zagotoviš usmiljeno sodbo ob koncu življenja; če druge ljubiš, postajaš
podoben Bogu. Tu lahko v spremenjenem pomenu uporabimo znane
besede Ivana Cankarja: »Narod si bo pisal sodbo sam.« in zatrdimo:
»Vernik si bo pisal sodbo sam!«
Evangelij je prepleten z Jezusovimi besedami o usmiljenju, odpuščanju,
dajanju, dobrohotnosti – vse to so »delavniški« izrazi za ljubezen. Zapoved
ljubezni je silno naporna, vendar pa izvedljiva naloga, kajti strma stena, ki
vodi na Božjo goro, je že markirana. Jezus je »s prvenstvenim vzponom«
na goro Kalvarijo vsem svojim učencem pokazal pravo smer. Pripravil jim
je tudi potrebno vitaminsko hrano: ljubezen svojega srca, ki ga je za nas
izpraznil do zadnje kaplje krvi.
Na tej težki navezi življenja ne nastavljajmo drug drugemu zank z
obsojanjem in s trdoto srca, temveč bodimo drug drugemu v oporo z
dobrohotnostjo in usmiljenjem. »Če bo usmiljenje osnovno prizadevanje
našega življenja, našega načina mišljenja, govorjenja in prizadevanja, se
bomo v smrtni uri lahko srečali s Kristusom v popolnem zaupanju, kajti
gotovo bomo deležni usmiljenja.«

Bernhard Haring

NE SODÍTE IN NE BOSTE SOJENI.
Ne obsojajte in ne boste obsojeni.
Odpuščajte in vam bo odpuščeno. (Lk 6,37)
To Jezusovo naročilo so služabniki in
služabnice Cerkve neredko uporabljali, da so
preprečevali kritičnost v krščanski
skupnosti. Kakšna zvijača!
Kajti Jezus ne prepoveduje izražati mnenja in presoje o ravnanju drugih ljudi.
To bi bilo nemogoče in tudi škodljivo. Imamo pravico in dolžnost, da se učimo
iz tega, kar vidimo. Kako pa naj bi vedeli, kaj je dobro in kaj slabo, ne da bi
ocenjevali, kritizirali, presojali? Jezus tudi ne pravi: »Kaj te briga! Brigaj se zase!
Ne vmešavaj se!« Nasprotno! Moramo imeti široko odprte oči in možgane ter
opazovati, ocenjevati, odobravati, naznanjati. Jezus prepoveduje, da bi sodili v
smislu izrekanja dokončnih obsodb. V njegovem času ni bilo sodišč prve
stopnje, druge stopnje, višjih sodišč in še vrhovnih sodišč. Če je bil kdo obsojen,
je bil obsojen. Za vedno. Takih sodb ne smemo izrekati. Razlog ni take vrste,
kakršnih smo navajeni iz televizijskih pogovornih oddaj: »Jaz mislim tako, ti pa
tako; vsakdo lahko svobodno misli, kaj hoče.« Temveč zato, ker Bog, naš
življenjski vzor, vedno in vsakomur dopušča možnost, da se spremeni, prerodi,
postane nov človek.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
********************

Kupljene že tri koze za afriške družine.
Hvala tudi otrokom, ki že zbirajo pri verouku.

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

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

Sob., 19. 2. 2022, 18.00 za + Pavlo Banko – obl.
za + Dragota Gajška–obl., starše ter Marijo-obl., Jožeta Ribiča
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20. februar 2022

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Ps
103; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38

Ponedeljek, 21. 2.

Irena Rimska (Mira), devica

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
18.00 za + Antona Lešnika

Jak 3,13-18; Mr 9,14-29

Torek, 22. 2.

Sedež apostola Petra

18.00 za + Irmo Novak in + starše

1 Pt 5,1-4; Mt 16,13-19

Sreda, 23. 2.

Polikarp, škof, mučenec
Jak 4,13-17; Mr 9,38-40

Četrtek, 24. 2.
Matija, apostol

Apd 1, 15-17.20-26; Jn 15,9-17

Petek, 25. 2.

Valburga, opatinja
Jak 5,9-12; Mr 10,1-12

Sobota, 26. 2.

Aleksander (Branko), škof
Jak 5,13-20; Mr 10,13-16
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LETOM
27. februar 2022
Sir 27,4-7; Ps 92;
1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45

07.00 za + Vikija Pozniča in Radota Krka ter
za + Krkove in Kudrove
17.30 molitev za duhovniške poklice
18.00 za + Ivana Stepišnika
18.00 za + Jožefo in Erika Huš
za + Marijo obl. moža Francija Ribič in
sina Francija ter stare starše Hrovat
18.00 za + Tončija Cilenška ter starše Cilenšek
in Cestnik
07.00 za vse žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Amalijo – obl. in Ivana Erdelij
za + Mateja Golhleba
za + mamo Ljubico Dečman – obl.
v zahvalo za zdravje
Marija Reka
10.30 za + Karla – obl, starše Otavnik, starše in
brata Julija in Rudija Gradišek ter Marijo
in Miha Cestnik
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