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Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 10,25-37

Kdo je moj bližnji?
Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj naj
storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v
postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem
srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor
sam sebe.« – »Prav si odgovoril,« mu je rekel: »to izvršuj in boš živel.«
Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je
povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel
med razbojnike; ti so ga oplenili in mu zadali ran ter so odšli in ga pustili na pol
mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti neki duhovnik in ga je videl in
šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo.
Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce
zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal; in posadil
ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel dva
denarja in dal gostilničarju ter rekel: ›Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz
nazaj grede povrnem.‹
Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?«
On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je rekel: »Pojdi in tudi
ti tako delaj!«

TO IZVRŠUJ IN BOŠ ŽIVEL
Kdo je moj bližnji? Temeljno vprašanje naše vere in naših odnosov! Pa res
poznamo odgovor? Učitelj postave je Jezusa skušal, a se Jezus ni dal. Povedal
mu je zgodbo in vprašanje zapleteno vrnil: Kdo je bil bližnji nekemu človeku, ki
je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike? Jezus sprašuje: Kaj se
ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Učitelj
je razumel: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti
delaj prav tako!
Zdi se, da odgovora ne moremo razumeti, če se ob njem temeljito ne ustavimo.
Navajeni smo odgovorov iz veroučnih klopi: Naš bližnji je vsak človek. A Jezus
nakaže, da je bil v priliki o usmiljenem Samarijanu od treh mimoidočih bližnji
le Samarijan. In če nam Jezus pravi, naj bomo tudi mi podobni Samarijanu, se
moramo vprašati naprej: Kaj je oviralo duhovnika in levita, da nista postala
bližnja pretepenemu in kaj je pomagalo Samarijanu, da je postal bližnji? Najbrž
lahko sklepamo takole: Duhovnik in levit sta imela pomembni službi, bila sta
pomembna in to je zameglilo njun pogled. V pretepenem nista mogla videti
bližnjega in zato tudi sama nista postala bližnja njemu. Samarijan pa je bil
preziran, manjvreden od Judov in je najbrž v drugem srečal podobnega reveža,
kot je on sam. V drugem je videl sočloveka, prepoznal je bližnjega in mu postal
bližnji.
In kako priti do uresničitve Jezusovega povabila Pojdi in tudi ti tako delaj?
Najprej moramo priti do spoznanja, da je moj bližnji vsakdo. Kdo bo moj bližnji
in komu bom bližnji, je stvar moje odločitve! Pot do tega spoznanja je spoznanje
naše revščine – ali pa še bolje, Jezusovo učlovečenje. Po Jezusu postajamo med
seboj bratje in sestre. On kaže na nebeškega Očeta in nam s tem daje razumeti,
da smo med seboj vsi enakovredni in vsi ljubljeni Božji otroci. To ne sme biti le
naučena trditev, ne more biti le fraza, ki jo ponavljamo v pridigah, to mora biti
temelj naše vere. To je temelj naših odnosov!
Po: E. Mozetič

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl,
se mu je v srce zasmilil. (Lk 10,33)
Prvi korak, da postanemo bližnji, je, da živimo z odprtimi očmi za druge.
Kdor ima zaprte oči v skrbi samo zase, v sanjarjenju, ki zraste v njegovi fantaziji,
ali v sanjah, ki jih vzbudi npr. televizija; kdor jih ima prilepljene na svoje
ambicije in načrte; kdor ne vidi »prave« resničnosti, ker si je nataknil plašnice
ideologij in modnih smernic; kdor si pusti napolniti oči s pretirano predanostjo
skrbi za telo, športu, glasbi, ne more niti začeti poti, ki naj bi jo prehodil, da bi
»postal bližnji«. Ker ne vidi tistega, ki živi ali se pojavi pred njim. Samo kdor
»vidi«, se lahko odloča, ali naj stopi na drugo stran ceste ali naj gre dalje ali naj
ima sočutje. Sočutje, ki pa ni jokava in neučinkovita sentimentalnost iz
televizijskih nadaljevank, niti zgolj površinski »Revež, kako se mi smili!« Sočutje
je popolno poistovetenje s stanjem drugega, sodoživljanje, ob katerem vztrepeta
človekova notranjost.
Gospod, Jezus, ti želiš, da na takšen način postanem bližnji vsem, prijateljem in
sovražnikom, »lepim in grdim«. Gospod Jezus, oprosti mi! Mogoče še nisem
postal bližnji nikomur. Daj mi moči, da se vsak dan znova trudim, da postanem
bližnji drugemu; da bom lahko uresničil svoje poslanstvo;
da bom oznanjal tvojo ljubezen.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

********************
18. – 20. 7. 2022 - DUHOVNE VAJE ZA MINISTRANTE
Kraj: Anin dom Prebold.
Začeli bomo v ponedeljek ob 8.00 z zajtrkom in
končali v sredo s kosilom ob 14.30.
Cena: 15€.
Vsebine: izobraževanje (spoznavanje liturgije in ministrantske službe), druženje
(igre in kopanje v bazenu v Preboldu), duhovnost (molitev, maša, spoved) ...
Ministranti, prijavite se pri g. župniku.
********************
HVALA ZA LEPO RAZSTAVO CVETJA, NAREJENEGA IZ KREP PAPIRJA,
ki je še na ogled danes v nedeljo, 10. 7. 202, v Aninem domu.

15. NEDELJA MED
LETOM
10. julij 2022

5 Mz 30, 10-14; Ps 69 ali 19;
Kol 1,15-20; Lk 10,25-37

Ponedeljek, 11. 7.
Benedikt, opat

Torek, 12. 7.
Mohor in Fortunat, mučenca

Sreda, 13. 7.

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Edija Škorjanca – obl. ter + sorodnike
za + Mihaelo in Vinkota Brejc –obl., ter vse
+ Slatinškove
za + Kristjana Vihar – 30. dan ter pokojne
Viharjeve in Knezove
Marija Reka:
10.30 za + Marijo in Viktorja Doler in vse +
Naratove, Zimoharjeve in Albina Dolar
za + Marijo in Konrada Kos, Antona
Breznikarja in vse + Pečnikove
za + Gvidota Zmrzlaka – 30. dan
19.00 za + Marjana Veneka in vse + iz
družine Inkret
19.00 za + Mirana Rovšnika – 30. dan

Henrik II., kralj

07.00 na čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro

Četrtek, 14. 7.

18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 v zahvalo za Božje varstvo in prošnja za
blagoslov

Kamil de Lellis, duhovnik

Petek, 15. 7.
Bonaventura, škof

Sobota, 16. 7.

Karmelska Mati Božja

16. NEDELJA MED
LETOM
17. julij 2022

1 Mz 18, 1-10a; Ps 15;
Kol 1,24-28; Lk 10,38-42

19.00 za + starše Milana – obl. in Marijo Rojnik
ter vse + iz družine Rojnik
19.00 za + Mirana Brška
za + Elizabeto Lipičnik – 30. dan 258
za + očeta Janeza-obl. in mamo Marijo ter
brate: Marjana, Jožeta in Petra Uplaznik in
sestro Slavko Kobal

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Sašo Kiseljak, Marjana in Matildo
Pušnik ter + starše
Marija Reka:
10.30 za + Majdo Jezernik-obl. ter pokojne
Lipovškove in Jezernikove
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