
Bodite usmiljeni, 
kakor je usmiljen 

tudi vaš Oče!« 
Mt 6, 36
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23. nedelja 
med letom

oznanilo
Božjo zapoved opuščate 
in se držite človeškega izročila.«
In spet je poklical k sebi množico 
in ji govoril: »Poslušajte me vsi in doumite! 
Nič ni zunaj človeka, 
kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, 
ampak ga omadežuje to, 
kar pride iz človeka.«
  

Od znotraj namreč, iz človekovega srca, 
prihajajo hudobne misli, nečistovanja, 
tatvine, umori, 
rešuštva, pohlepi, 
hudobije, zvijača, razu-
zdanost, nevoščljivost, 
bogokletje, napuh, 
nespamet. 
(Mr 7,8.14–15.21–22)

... Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega bra-
ta, bruna v svojem očesu pa ne opaziš?  

Kako moreš reči svojemu bratu: 
›Pústi, brat, da vzamem iver, 

ki je v tvojem očesu,‹ 
če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? 

Hinavec, odstrani najprej bruno 
iz svojega očesa in potem boš razločno videl 

odstraniti iver, ki je v očesu tvojega brata.« 
Lk 6, 41-42



OZNANILA
Poslušati in se spreobrniti. Govo-
riš, nekdo te posluša in tvoje besede 
spremenijo njegovo življenje in celo 
vero. Besede imajo veliko moč. La-
hko dajejo življenje, lahko pa tudi 
jemljejo življenje. Besede lahko da-
jejo vero, lahko pa tudi jemljejo 
vero. Za vsakim glasom stoji ose-
ba, njen značaj, izobrazba, kultura 
in duhovna širina. Glas razodeva 
človeka. Glas ne more skriti vesel-
ja ali pa žalosti in bolečine. Glas 
govori o trenutnem stanju človeka.
Včasih se sprašujem, kakšen glas je 
imel Jezus? Moral je imeti lep glas. 
Ljudje so ga radi poslušali. Jezusova 
govorica je bila premišljena, izdelana 
in lepo podana. Ni uporabljal besednih 
mašil. Ko je videl, da farizeji zaradi 
trdosrčnosti ne sprejemajo njegovih 
besed, je zanje uporabil tudi krepke 
izraze. Jezus z njimi ni govoril dip-
lomatsko. Govoril je iskreno, brez 
olepšav. Farizeji so Jezusa slišali, 
niso pa ga poslušali. Zakrknjenost 
njihovega srca jim je to preprečevala.
Danes smo brali in poslušali, kako 
je Jezus ozdravil gluhega, ki je težko 
govoril. »Efeta ali odpri se«, pome-

ni, da brez Jezusa ne moremo pravil-
no poslušati Božje besede (prim. Mr 
7, 34). Samo Jezus lahko odpravl-
ja telesno in tudi duhovno gluhoto. 
Samo Jezus nam lahko pomaga do 
vere, ki prihaja v naše srce iz oznan-

jevanja in iz poslušanja Božje besede. 
Brez Jezusa tudi ne moremo naprej 
govoriti pravilno. Če pa nepravil-
no govorimo, je bolje, da sploh ne 
govorimo, ker nimamo kaj poveda-
ti, kar bi bilo dobro za poslušanje.
Zakaj je Jezus prepovedal ljudem, ki 
so bili priča ozdravitvi gluhega, da bi 
o tem naprej govorili? Zato ker je ve-
del, da bodo iz vsega tega delali pop-
ulistični dogodek. Kljub Jezusovi pre-
povedi so ljudje vse to pripovedovali 
naprej. In seveda niso pravilno govor-
ili. V čudežni ozdravitvi niso spoznali, 
da je Jezus Bog. Zato so samo govo-
ričili: »Gluhim daje, da slišijo, nemim, 
da govorijo« (Mr 7, 37). Pri tem pa se 
niso spraševali: Kdo je Jezus? Kaj jim 
je Jezus hotel s tem čudežem sporočiti?

Povzeto po nagovoru 
škofa Petra Štumpfa, Turnišče 2015 

Mr 7,31–37
POSLUŠATI IN PRAVILNO GOVORITI

- Sveta birma /
nedelja, 23. september 2018
* Obiskal nas bo gospod škof dr. Peter 
Štumpf, ki je pri Slovenski škofovski 
konferenci odgovoren za našo skup-
nost. Gospod škof Peter bo daroval 
sveto mašo in podelil zakrament sve-
te birme. Lepo vabljeni k sveti maši in 
nato k druženju v skupnosti.

- Nedelja narodov / 
nedelja, 30. september 2018
* Sveta maša bo ob 10.15 v stolnici 
na Dunaju. Svete maše v cerkvi Srca 
Jezusovega to nedeljo ne bo.

- Izlet v Heldenberg  /
sobota, 13. oktober 2018
* Prijavnice so na voljo pri vhodu v 
cerkev, v bifeju in na spletni strani.
Prijavite se čim prej.

Beseda ljubezni  
Božja beseda današnje nedelje nas 
vzpodbuja k dobroti, ljubezni in 
darovanju. Po Božji dobroti Jezus 
ozdravi gluhonemega. Vzel si je 
trenutek časa in mu pomagal. Po 
Jezusovem zgledu smo dolžni tudi 
mi pomagati drug drugemu in si 
vzeti čas. Včasih je dovolj že iskren 
pozdrav, morda vesel nasmeh, to je do-
brina, ki ustvarja srečo, zadovoljstvo.
»Vzel ga je od množice vstran …« 
beremo v današnji Božji besedi. Tudi 
mi si vzemimo čas za sočloveka. 
Stopimo iz množice, iz nje povabimo 
k sebi tudi drugega. In posvetimo se 
samo njemu. 
Že preprost 
trenutek, ki 
ga namenimo 
sočloveku, lah-
ko »ozdravlja«.

Tedaj so mu privedli gluhega, 
ki je tudi težko govoril, 
in ga prosili, 
da bi položil roko nanj. 
Vzel ga je k sebi, 
stran od množice, 
mu položil prste v ušesa, pljunil 
in se dotaknil njegovega jezika.
Ozrl se je proti nebu, 
zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« 
to je »Odpri se!« 
In takoj so se mu odprla ušesa,
razvezala se je vez njegovega 
jezika in je pravilno govoril. 

(Mr 7,32–35)

Kaj prihaja 
iz mojega srca?

Kaj prihaja 
iz mojega srca 

v usta in v besede?

Kaj prinašam
s svojo besedo?

+  ali  -
?????????
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Ste se danes 
že nasmejali?

Kaj poslušam in kaj povem... 
Bodite pozorni na svoje poslušanje in gov-
orjenje, ali zares poslušate s srcem in iz srca 
govorite. In navajajte se na poslušanje, ki med 
mnogimi besedami, ki jih zaznavate, zasliši 
Boga. In naučite se govoriti tako, da bodo 
vaše besede prihajale iz ljubečega srca. Potem 
boste začutili, kako se vaše besede dotikajo 
ljudi okrog vas in jih zbujajo v življenje, kako 
nenadoma nastaja odnos in se nad vami odpi-
ra nebo. Če boste pozorno poslušali in 
zavestno govorili, boste spoznali, da gre na koncu zmeraj za to, da bi 
v vsem poslušali Božji glas in dovolili, da v sleherni besedi odzvanja 
Božja beseda. In Božja beseda je zmeraj beseda ljubezni in beseda, ki ustvar-
ja življenje. In s premišljevanjem zgodbe (o ozdravljenju gluhega) se uvajajte v 
neprestano molitev, da bi bila vaša ušesa vedno odprta za pogovor, v katerem 
se Bog pogovarja z vami, in da bi vaša usta brez prestanka hvalila Boga za vse, 
kar v vsakem trenutku počne na vas in vam podarja. Potem se lahko uglasite s 
hvalo množice: »Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« 
Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan

Če srečaš človeka, 
ki je preveč utrujen, 

da bi se ti nasmehnil, 
se mu nasmehni ti. 

Nihče namreč ni bolj potreben 
smehljaja, kakor človek,

ki ga ni več zmožen.
(kitajski pregovor)

Dva piflarja se pogovarjata: »Poslušaj, 
starši so odpotovali, prazno bajto imam!« 
»Blagor tebi, boš lahko na glas ponavljal 
snov.«

Janezek je zamudil v šolo: »Oprostite, 
ker sem zamudil. Veste, na avtobusu je 
nekdo izgubil 20 evrov ...«
»Priden Janezek, in ti si pomagal iskati 
...« »Ne ne, jaz sem držal nogo na ban-
kovcu.«

»Kaj pa je poba? Zakaj pa jokaš?«
»Izgubil sem atija, ko sva odhajala iz gos-
tilne.« »Ali ne poznaš poti do doma?«
»Jaz že, ati pa ne.«


