05

oznanilo

Svetilke tudi
ne prižigajo
in ne postavljajo
pod mernik,
marveč na svetilnik
in sveti vsem,
ki so v hiši.
Tako naj vaša luč
sveti pred ljudmi,
da bodo videli
vaša dobra dela
in slavili vašega Očeta,
ki je v nebesih.
(Mt 5,15–16)

6. nedelja med letom
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Mt 5,17–37
OD NAS JE ODVISNO,
KAKŠNO BO NAŠE SKUPNO BIVANJE
Na televiziji je bila predvajan film z naslovom
Beg v verigah. Dva kaznjenca so selili iz zapora v zapor. Spotoma jima je uspelo pobegniti.
Toda to njuno srečo sta spremljali dve nesreči.
Prva, ker sta bila vsak z eno roko vklenjena v
isto verigo. Druga, da je bil eden od njiju belec
in drugi črnec. Črnec je sovražil vse belce,
belec vse črnce. Pisano sta se gledala. Toda
svoboda v daljavi in železna
veriga na roki
je bila njuna
skupna usoda.
Preskočiti sta
morala jarek:
eden je padel, drugi ga je z jezo in zmerjaje
vlekel ven. Prebijala sta se skozi živo mejo; enemu se je zataknila obleka, drugi ga je suval in
preklinjal. Eden se je hotel oddahniti, drugi je
silil naprej. Upehana sta se zvrnila v travo in
se še na tleh obdelovala s pestmi in brcami.
Odnehala sta šele, ko ju je veriga ožulila do
kosti … Obmirovala sta in začela trezno misliti: Če se pobijeva, bova oba mrtva. Če enemu
uspe ostati živ, bo z verigo priklenjen na mrliča.
Ali ne bi bilo bolje, da bi složno načrtovala

pot v svobodo,
v življenje …?
Slika
naše
vsakdanjosti.
Določeno nam
je prebivati skupaj, od nas pa
je odvisno, kakšno bo to naše
skupno bivanje.
V miru in slogi
ali v sovraštvu
in vojni. Če se bomo sposobni pogovarjati, nam bo lepo. Če se med seboj
pobijemo – kaj bomo imeli od tega?
V današnjem evangelijskem odlom-

ku nam Jezus daje mnogo navodil.
Skupni imenovalec vseh je zelo preprost: Vsak človek naj ti bo brat.
Glej v njem svojo in Božjo podobo.
Če pričakuješ od njega, da ti bo dober, bodi ti do njega prej. Veruj v
moč dobrote, kajti za njo stoji Bog.
Lepe besede, bo kdo dejal. Lepe,
toda Jezus ni ostal le pri njih. Vzel
jih je zares. V njem so postale dejanje in življenje. Življenje so tudi
vsem tistim, ki jih jemljemo zares.
Morda me bo kdo vprašal, kako se je
tista zgodba iz filma končala. Ne vem.
Vem pa, da se nadaljuje v tebi in v meni.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

SVETITI, KJER JE NAJTEŽJE, A NAJBOLJ POTREBNO
Kristus nam v današnjem evangeliju naroča: »Vi ste luč sveta. Tako
naj vaša luč sveti pred ljudmi, da
bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt
5,14.16). Lahko je biti luč v obilju in
varnosti lastne sobice, a je to lahko sebično dejanje, kajti pomeni, da svetimo le sebi. Ni lahko svetiti v prerivanju in hrupu trga, a tu je
naša luč najbolj potrebna.
Evangelij nam daje še drugo podobo: podobo soli,
ki dopolnjuje prvo o luči:
»Vi ste sol zemlje.« Podobi luči in soli nam govorita, da ni lahko služiti, a
je služenje v družbi potrebno. Taki ljudje družbo
»držijo pokonci«. Gorje

družbi, kjer ne bi bil nihče pripravljen
služiti. Svet nujno potrebuje ljudi, katerih dobra dela bodo svetila kakor luč.
Z zglednim življenjem, z opravljanjem dobrih del najboljše pričamo
za Boga. Lahko pa bi tudi obrnili trditev, da vsakdo, ki opravlja dobra
dela, oznanja Boga, saj dobrota in
dejanja ljubezni kažejo na Kristusa in
na njegovo božanstvo, ker »je Bog
ljubezen« (1 Jn 4,8).
Prosimo Gospoda,
da bi mogli svoja
dobra dela opravljati v povezanosti z
njim in tako pričati
o njegovi dobroti.
Po: B. Rustja,
Tvoje obličje iščem

ČAST IN DOBRO IME

Grehi jezika so grehi zoper osmo božjo zapoved ‘Ne pričaj po krivem’, ki obsega krivo pričevanje in krivo prisego,
predrzne sodbe, opravljanje in obrekovanje ter laskanje, prilizovanje ali
dobrikanje. Teža greha se meri po
škodi, ki jo
z njim povzročimo. Škodo
smo dolžni popraviti, kolikor
se da. Čast in
dobro ime, ki ju (tudi) z grehi jezika ogrožamo in prizadenemo, sta
moralni dobrini, ker sta izraz kreposti spoštovanja; sta tudi veliki socialni dobrini, kajti če člani neke družbe,
ki drug drugega ne spoštujejo in si
ne izkazujejo časti, družbo hromijo
in razkrajajo. Čast in dobro ime sta
važni vzgojni dobrini tako na področju naravnega kot nadnaravnega življenja. Vplivata na nas, da se varujemo
slabega in tako ne zapravimo spoštovanja bližnjih. Vzgoja k prizadevanju za čast in varovanje časti (svoje in
bližnjega) je važna naloga vzgojiteljev.
Spoznavam, da se
vse začenja spreminjati,
in sicer vsakokrat, ko se ljudje
trudijo živeti evangelij tako,
kot nas to uči Jezus;
tedaj vsa agresivnost, vsaka bojazen
in vsaka žalost dajejo prostor
miru in veselju.
(Baudouin)

SVETE MAŠE
NEDELJA, 12. februar 2017
6. nedelja med letom
9.30 obl. za + Ano Vučina,
Alojza Vučina in sorodnike
NEDELJA, 19. februar 2017
7. nedelja med letom
9.30 za zdravje
in razumevanje v družini

OZNANILA
1. Naročnike verskega tiska prosim,
da podaljšajo in poravnajo naročnino
za leto 2017. Tudi drugi lepo
vabljeni, da naročite kakšno versko
tiskovino.

Ne mislite,
da sem prišel razvezovat
postavo ali preroke;
ne razvezovat, marveč
dopolnit sem jih prišel.
Kajti resnično, povem vam:
dokler ne preideta
nebo in zemlja,
ne bo prešla ne ena črka
ali ena pičica postave,
dokler se vse ne zgodi.
(Mt 5,17–18)

Sol zemlje in luč sveta

V evangeliju Jezus pravi svojim učencem: »Vi ste sol zemlje … Vi ste luč
sveta« (Mt 5,13.14.) To nas malo začudi, če pomislimo, koga je imel Jezus
pred seboj, ko je izrekel te besede. Kdo
so pravzaprav bili ti učenci? Bili so
ribiči, preprosti ljudje … Toda Jezus
jih gleda z Božjimi očmi. Njegovo trditev razumemo kot nekaj, kar izhaja iz
blagrov. Jezus namreč hoče reči: »Če
boste ubogi v duhu, če boste krotki,
če boste čistega srca, če boste usmiljeni…, boste sol zemlje in luč sveta!«
Da pa lahko bolje razumemo podobi
soli in luči, moramo vedeti, da je bilo
po judovski postavi predpisano dati
nekaj soli na vsako daritev namenjeno, Bogu, kot znamenje zaveze. Luč
pa je bila za Izrael simbol mesijanskega razodetja, ki slavi zmago nad temo
poganstva. Kristjani, novi Izrael, torej
prejmejo
poslanstvo za vse
ljudi, da morejo
z vero in karitativno ljubeznijo dajati smer,
posvetiti
in
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napraviti rodovitno vse človeštvo. Vsi
mi krščeni smo učenci in misijonarji
ter poklicani, da postanemo v svetu
živ evangelij. S svetim življenjem
bomo namreč dali ‘okus’ v različnih
okoljih ter jih obvarovali propadanja, kakor to stori sol. S pričevanjem
pristne karitativne ljubezni pa jim
bomo prinašali Kristusovo luč. Toda
če kristjani izgubimo okus in s tem
ugasnemo našo navzočnost kot sol in
luč, izgubimo učinkovitost. Kristjan
mora biti svetla osebnost, tista, ki prinaša luč in daje luč. Luč, ki pa ni njegova, temveč je Božji dar, Jezusov dar.
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Ste se danes
že nasmejali?
Jure je obiskal lovskega tovariša
in ga vprašal: “Je res, da si na lovu
zadel? Kje imaš pa plen? V pečici?”
“Ne, v bolnišnici.”
“Katerega smo danes?” vpraša
policist svojega kolega. “Ne vem.”
“Ali ne piše v časopisu?” “Ta je
včerajšnji.”

