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oznanilo

Kdor ni nikoli ničesar
s hrepenenjem iskal,
kdor ni nikoli
ves zavzet
in začuden obstal
ob novosti,
ki je poprej niti slutil ni,
ta ne ve, kaj je sreča.
(Stanko Cajnkar)

6. nedelja med letom

leto XI / 2010-20
16. februar 2020

Mt 5,17–37

TRDE ZAHTEVE

Današnji evangelijski odlomek, vzet iz Jezusovega govora na gori, vsebuje na videz trde
in težke zahteve. Človek se vpraša, ali jih je
sploh mogoče izpolniti. V zvezi z njimi mi je
nekdo rekel: »Jaz bi moral že zdavnaj goreti
v peklu, ker sem že stokrat komu rekel, da je
nor.« Za koga smo slišali, da si je izdrl oko ali
odsekal roko? Koga
smo videli oditi
od oltarja, da bi se
spravil s sprtim bratom? Ali res ne smemo pogledati lepe
in urejene ženske?
Ali naj obsodimo
vse, ki so doživeli
zakonski brodolom,
pa skušajo – kakorkoli že – splavati na suho?
Jezus ve, da so v človeku poleg dobrih tudi
slaba nagnjenja. Ve, da jih ne moremo zlahka in na hitro izkoreniniti. Želi pa, da bi jih
z vztrajnim prizadevanjem preraščali in prepojili z nadnaravnim gledanjem. Njegove besede nas k takšnemu gledanju in preraščanju
usmerjajo. Opozarjajo nas, da se ne smemo
nikoli zadovoljiti z doseženo pravičnostjo,

kot so to delali samozavestni pismouki in farizeji, temveč moramo vedno znova preverjati njeno pristnost.
Vsakomur se zgodi, da izreče neprimerno besedo. Zaradi nje same še ne
bo pahnjen v pekel. Če pa bo s svojim govorjenjem uničeval ljubezen
in podpihoval sovraštvo, mu kazen
ne uide. Če si s kom sprt, ti ni treba
teči od oltarja. Če pa že pred oltar
prideš, si dolžan pred njim razmišljati,
kaj ti je storiti, da se bo spor končal.
Vsaka lepota, tudi ženska, je odsev
Božje lepote. Zato jo smemo gledati. Toda ne poželjivo, temveč zrelo
in spoštljivo. Pri ločitvah zakona je
krivda navadno porazdeljena med
dva ali celo med tri, deleži te krivde
pa so različni. Zato tudi evangelijska obsodba prešuštva ne more veljati
za vse enako. Smemo jo razlagati kot
opomin, da je urejen zakon vrednota, za katero moramo storiti vse, kar
je mogoče, da jo ohranimo, in ki je ni
mogoče zavreči brez hudih posledic.
Resnico je treba tako spoštovati, da je
ne bo treba nikoli potrjevati s prisego.

Darila ljudje pozabijo,
dobrote nikdar.
(slovenski pregovor)

Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Ne mislite, da sem prišel razvezat
postavo ali preroke;
ne razvezat, temveč dopolnit
sem jih prišel.
Resnično, povem vam:
Dokler ne preideta
nebo in zemlja,
ne bo prešla niti ena črka
ali ena črtica postave,
preden se vse ne zgodí.
Kdor bo torej kŕšil
eno od teh, pa čeprav
najmanjših zapovedi,
in bo tako ljudi učil,
bo najmanjši
v nebeškem kraljestvu.
Kdor pa jih bo izpolnjeval
in učil, bo velik
v nebeškem kraljestvu.
(Mt 5,17–19)
Misel
Ali smo se že kdaj vprašali, zakaj
delamo določene stvari? Najbrž smo
zadovoljni s svojim načinom življenja
ali smo se vsaj sprijaznili z njim. Navadili smo se na svoje politično prepričanje, na vzgojo, na jedi, ki jih uživamo ... Morda smo se ‘navadili’ tudi
na vero in na to, kako jo živimo, oz.
izpovedujemo. Najbrž na našo vero v
Boga vpliva družba, v kateri živimo,
vzgoja, ki smo je bili deležni, zlasti
v družini. Vera v Boga pa ne more
biti samo ‘posledica’ vpliva okolja
in vzgoje. Prepričani moramo biti o
obstoju Boga in to prepričanje mora
izvirati iz našega srca.

+ Štefan A. Ferenčak SDB

V 80. letu življenja in po 55 letih
duhovništva je v Mariboru umrl dr.
Štefan A. Ferenčak. Pogreb je bil v
sredo, 12.
februarja
2020 v
Veržeju.
Štefan
Alojzij
Ferenčak
je bil
rojen v
Odrancih,
kjer je
leta 1965 daroval novo mašo. Kot
duhovnik salezijanec je deloval v
različnih krajih, tudi kot izseljenski
duhovnik na Dunaju. Tam je tudi
doktoriral iz cerkvene glasbe. Napisal
je več strokovnih del, knjig, v katerih
je obravnaval glasbeno dejavnost:
Lepa si, lepa si, roža Marija (doktorska disertacija), Glasbena dejavnost Antona Martina Slomška, Sto
let liturgične in glasbenoliturgične
dejavnosti salezijancev med Slovenci … Po vrnitvi iz Avstrije je nekaj
let v Odrancih vodil pripravnico za
glasbeno šolo, od leta 1991 pa je bil
ravnatelj Škofijske orglarske šole v
Mariboru. Vodil je tudi pevske zbore
v različnih župnijah. Zadnja leta je
živel v salezijanski skupnosti v Mariboru. Leta 2015 je v Odrancih obhajal
zlato mašo in tudi sicer se je rad in
pogosto vračal v domačo župnijo, ki
jo je zmeraj nosil v svojem srcu.

Rojen: 11.05.1940, Odranci
1. redovne zaobljube: 15.08.1956
Duhovniško posvečenje: 29.06.1965
Umrl: Maribor, 07.02.2020
Gospod, daj mu večni mir in pokoj
in večna Luč naj mu sveti.
Naj počiva v miru. Amen.

PRIMITE

ME

ZA

ROKO

Večina ljudi zelo rada boža in ljubkuje otroke, malo pa je takih, ki bi
znali izkazati kakšno nežnost starim
ljudem. Pa prav stari ljudje zelo potrebujejo toplega telesnega stika. Ko
jim opešata vid in sluh, ko že težko
govorijo in jim tudi jasnost razuma bledi, še vedno ostaja čut za tip.
Ko je prišel
zdravnik k
naši materi,
ki je ugašala, ni kazala
nobenega
znaka življenja. Prijel je njeno uvelo roko, jo
položil v svojo dlan in jo tiho poklical po imenu. »Če ste me spoznali, stisnite mojo roko,« ji je dejal.
Začudena sem opazila, kako so njeni
trepetajoči prsti odgovorili na to željo.
Če ima telesni stik tak pomen, zakaj
večkrat ne pobožamo starih ljudi? Še
vedno slišim neko staro ženo, ki je
bila skupaj z našo mamo v domu upokojencev: »Tako sama sem, primite
me za roko!« Morda ne želijo nobene
reči tako zelo kot ljubečo roko, ki se
jih dotakne. ČUK, Silvester. (Iskrica)

Vaš govor naj bo ‘da’, ‘da’, ‘ne’, ‘ne’;
kar je več kot to, je od hudega. Mt 5,37

Ne moremo več prenašati politikov, ki ves
dan govoričijo o tem, kar so drugi politiki
govoričili včeraj in kar bi spet drugi utegnili
govoričiti jutri.
Ne moremo več prenašati novinarjev, ki polnijo časopise in televizijske dnevnike z neskončnimi govorancami desničarskih politikov, ki se odzivajo na odgovore levičarskih politikov sredinskim
politikom.
Ne moremo več prenašati televizijskih pogovornih oddaj, polnih neumnih
in nesmiselnih bla bla bla. Strokovnjakov, ki razlagajo vse, ne da bi prišli do
kakšnih sklepov. »Vsevedov«, ki se gnetejo na vseh televizijskih programih s
svojim pametovanjem, a ga že dogodki naslednjega dne ovržejo.
Ne moremo več prenašati pridig brez konca in kraja.
Ne moremo več prenašati neskončno dolgih dokumentov, razdeljenih na
točke in podtočke, izjav, dnevnih redov, sporočil za javnost.
Če bi bil naš govor da, kadar je da, in ne, kadar je ne, bi nam časa ostalo na
pretek in bi ga lahko posvetili reševanju problemov zaposlovanja, sodstva,
javnih in socialnih storitev, zdravstva, šolstva, bolnih, ostarelih, revnih.
Jezus, pomagaj nam, da bomo ozdraveli od te kuge čvekanja.
Gospod, verujem,
pomagaj moji neveri.
Verujem v tvojo
globoko ljubezen.
Verujem tudi,
da razumeš človeško srce
in mu v svojem usmiljenju
odpuščaš.

Slovenski
pastoralni center / SPC

Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien
Telefon: 0664 122 86 11 (Matija)
Skype: tratnjek.matija
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes
že nasmejali?
Kar se žensk tiče, one imajo tri stopnje odraščanja:
1. jezijo očeta
2. živcirajo moža
3. sitnarijo zetu
Začel sem z dieto, nehal sem kaditi in
piti, začel sem se ukvarjati s športom.
V 14 dneh sem izgubil dva tedna!
“Ni več dvoma,” rekče doktor pacientu, “zastrupljeni ste bili!”
“S čim vendar?” vpraša pacient.
“To bo pokazala obdukcija!”

