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oznanilo
JEZUS V NAŠI SREDI

Če bi se navadili
zjutraj reči:
»Naj bo danes vsako
moje delo opravljeno
iz ljubezni do tebe, moj
Bog«, bi naše najmanjše
delo postalo veliko.
(Polikarp Brolih)

3. velikonočna nedelja
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Jn 21,1–19
V prav posebnem vzdušju ima Jezus z učenci
jutranji obrok, ki nam ga predstavi današnji
evangelij. Sam Jezus jih povabi, naj jedo. Nagovori jih, toda med njimi ne pride do pogovora. Po kratkih opisih evangelista Janeza se
čuti, da bi ga učenci v resnici radi vprašali:
»Kdo si?« Toda nihče ga ne vpraša. Nihče
si ne drzne, da bi ga nagovoril in se z njim
pogovarjal. To je
drža spoštovanja in osuplosti,
toda tudi tihega
veselja. Vsi čutijo
skrivnost, ki je ni
mogoče razložiti; besede bi bile
prazne.
Učenci
doživljajo, da se njihovo sivo jutro spreminja, da je nastalo ozračje ljubezni in prisrčnosti. V svojih srcih se čutijo nagovorjeni, nekaj se jih je skrivnostno dotaknilo.
Učenci, ki izstopijo iz čolna, v katerem so vso
noč zaman delali, so podoba za nas, ki prihajamo iz noči svojega življenja; v tem morju
življenja se pogosto izgubljamo, premetavajo nas valovi. In ko k nam pristopi Jezus in
z nami obeduje, se naše življenje razjasni.

Na nas in v nas se
tako zgodi vstajenje.
Jezus ponudi učencem kruh in ribo.
To je kruh z neba,
o katerem je govoril Jezus v svojem
evharističnem govoru. »Jaz sem živi kruh, ki sem prišel
iz nebes. Če kdo je od tega kruha,
bo živel vekomaj« (Jn 6,51). Riba pa
je podoba nesmrtnosti: že zgodnja
Cerkev je namreč v vidi videla simbol Kristusa, ampak tudi zato, ker je
bil sam Kristus simboliziran v podobi
ribe. Riba je bila v antiki hrana nesmrtnosti, obenem pa simbol življenja
in sreče. Tako je bila v zgodnji Cerkvi
riba zelo razširjen evharistični simbol. Evharistija tako v tej luči pomeni, da nam Kristus, ki je za nas umrl
in vstal, ponuja hrano nesmrtnosti.
Pri vsaki evharistiji stopa Jezus z druge
obale v našo sredino. Sivo praznino
našega življenja spreminja v vzdušje
prisrčnosti in ljubezni. Sam Vstali nas
vselej vabi: »Pridite sem in jejte!« Zato
si lahko vsakič, ko praznuješ evharistijo, predstavljaš prisrčno in ljubeznivo vzdušje ob Tiberijskem morju.
Najmanj se lahko zanesemo
na človeka,
ki veliko govori
in veliko obeta.
Pošten mož rajši manj obljubi,
pa več izpolni.
(bl. Anton Martin Slomšek)

Ko so stopili na kôpno,
so na tleh zagledali žerjavico
in na njej ribo ter kruh.
Jezus jim je rekel:
»Prinesite ribe,
ki ste jih pravkar ujeli!«
Simon Peter se je tedaj vkrcal in
potegnil na kopno mrežo,
polno velikih rib;
bilo jih je sto triinpetdeset.
In čeprav jih je bilo toliko,
se mreža ni raztrgala.
Jezus jim je rekel:
»Pridite jest!«
Toda nobeden izmed učencev
si ga ni drznil vprašati:
»Kdo si ti?«;
vedeli so namreč, da je Gospod.
Jezus je prišel, vzel kruh
in jim ga ponudil;
in prav tako ribo.
(Jn 21,9–13)

Če ljubiš Boga,
ljubiš svojega bližnjega.
Ne ostani pa pri lepih mislih;
tvoja ljubezen mora biti delavna.
Koliko žalostnih potrebuje
tvojih tolažilnih besed,
koliko nesrečnih je potrebnih
tvoje pomoči.
(Firederik Baraga)

LJUBEZEN IN ZVESTOBA

Biti zvest pomeni z duhom in s čuti in s srcem ostati skupaj tudi v težavnih
položajih, ko prvi srečni dnevi že zdavnaj minejo. Kaj pomeni zvestoba, vesta
šele, ko ostaneta skupaj in vzdržita, tudi če morata skozi temni predor.
Danes se ljubezen mnogim zdi na videz ločljiva od zvestobe. A vendar vsakdo
v svojem lastnem življenju in v svoji okolici izkuša, da se ljubezen brez zvestobe konča v precejšnji nesreči. Vse tisto, kar se pri tem izniči, nam mora dati
misliti.
Ljubezen brez zvestobe je laž. V
Vsakem pomanjkanju ljubezni se
že skriva pomanjkanje zvestobe.
Nezvestoba je nevarna moda.
Pospešuje proces razpadanja
najtesnejših in najnaravnejših
življenjskih vezi.
Ljubezen in zvestoba sta sadova enega drevesa, ki je včasih
podobno križu. Ljubezen in
zvestobo je treba negovati. Le
počasi dozorevata v soncu in dežju, v viharjih in vetru, a ko naposled dozorita, naredita celotno življenje za praznik. Ljubezen in zvestoba sta ključa doma,
kjer si srečen in varen, kjer zate bije vroče srce in kjer je dvoje rok vselej odprtih zate. Vajino skupno življenje naj bo za vse ljudi okrog vaju odprto pismo
ljubezni in zvestobe.
Po: Phil Bosmans, Za srečo v dvoje
»Novo zapoved vam dam, da se
ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz
ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste
moji učenci, če boste med seboj imeli
ljubezen.«
Jn 13,34–35
Kako naj posnemamo Jezusa? Kako
naj se držimo njegove ljubezni?
Prijazen nasmeh žalostnemu prijatelju, prijateljstvo s sošolko, za katero se
nihče ne zmeni, pomoč prijatelju, ki
sam ne more narediti nalog, telefonski pogovor z bolnim sošolcem, ki

leži doma, pri nogometu odstopiti
mesto sošolcu, ki ni posebno dober
in ga zato nihče ne vključi v igro,
prevzeti kakšno gospodinjsko opravilo, da si mama malo oddahne, ker je
zelo utrujena ali niso tudi to dejanja
ljubezni, kot so bila Jezusova? Jezus
želi, da živimo to njegovo ljubezen po
svojih zmožnostih. S takimi nenehnimi drobnimi dejanji ljubezni širimo
tudi njegovo ljubezen v današnji svet.
Po: T. Lasconi,
Tudi jaz hodim k spovedi

TI SI IZVIR VSEGA

Molim te, moj Bog,
ti si začetek in izvir vsega, kar je na svetu.
Ti si vrhunec vsakršne popolnosti,
neizmerno brezno vsega velikega
in čudovitega, lepega in svetega –
neskončna enota v neskončni raznoličnosti.
Moj Bog, molim te,
vselej pričujočega, nespremenljivega Boga.
Od vekomaj si bil Oče, Sin in Sveti Duh.
Častim tvojo neskončno svetost,
ki je središče in opora vsemu ustvarjenePogosto ti želja po tistem,
česar nimaš, ne dopušča,
da bi se veselil tega, kar imaš.
(kitajski pregovor)
Veličina našega življenja
je v zvestobi poklicnim dolžnostim.
To je pot popolnosti,
vse drugo je utvara.
(Franc Sodja)

SVETE MAŠE
NEDELJA, 12. maj 2019
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Ste se danes
že nasmejali?
»Zakaj ste vlomili v čistilni servis?«
»Ker se z umazanimi posli ne ukvarjam.«
Kaznjenca bežita skozi gozd, medtem
pa vedno močneje sneži. »Uf, samo še
sneg nama je manjkal!« godrnja prvi.
»Nič zato,« odvrne drugi, »saj imava
verige!«
»Nič se ne bojte, gospod Košir,«
pravi zobozdravnik. »Samo v ušesa si
natlačim vato, potem pa bova lahko
začela!«
Naroči stranka pri blondinki čaj brez
limone - ta odvrne: »Limone imamo.
Je lahko brez česa drugega?«

