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30. nedelja med letom

oznanilo
Vzgajati in urediti 

moramo sebe, 
če hočemo vzgajati 
in urejati otroke. 

Spoštovati jih moramo, 
če hočemo biti spoštovani.

(Mirko Mahnič)

KDOR GOREČE LJUBI BLIŽNJEGA, 
GOREČE LJUBI BOGA
V današnjem času, ko tako tečemo drug mimo 
drugega, ker se nam mudi, da bi čim več 
zaslužili, čim več imeli, da bi iz življenja čim 
več iztisnili, veliko govorimo o ljubezni do 
sočloveka, ki pa nam največkrat ostane tujec. 
Tudi Jezus je gov-
oril o ljubezni. 
Dejal je, da se 
ljubezen po-
kaže s tem, da 
za sočloveka kaj 
žrtvujemo. Če 
je treba, tudi 
svoje življenje. 
To je rekel in z 
dejanjem tudi 
pokazal. Svoje 
trdoglave učence 
je prepričeval, 
da morajo tudi oni tako delati, če hočejo, 
da bodo ljudje verjeli njihovim besedam.
Ljubezen do Boga in do bližnjega je postala 
osrednja zapoved, bistvo Jezusovega nauka 
in krščanstva. Pomen te zapovedi so poznali 
že v stari zavezi, posebno pismouki. Toda rajši 
so se spuščali v drobnarije in izdelali številne 



moreče predpise. Tudi mi, ki nam sveti 
zgled darujoče ljubezni našega velike-
ga brata Jezusa in nas krepi njegova 
milost, se radi zatekamo k manjšimi in 
lažjim »zapovedim«: da se postimo, da 
molimo, da hodimo k maši, da opravl-
jamo pobožnosti prvih petkov, da od 
časa do časa prižgemo svečko pred 
kipom Marije, in mislimo, da smo 
kristjani najvišjega razreda! Doma pa 
se morda vrstijo prepiri, zanemarjamo 
vzgojo v družini, odnos z zakoncem, 
slabo skrbimo za vsakdanje potrebe, 
morda opravljamo, obrekujemo, a vse 
to nič ne vznemirja naše vesti. »Hi-
navci!« je zagrmel Jezus na farizeje. 
»Bogu dajete drobtinice, glavne-
ga pa mu ne daste – svojega srca.« 
Ta opomin bi zaslužili tudi vsi mi.
Pa bo kdo rekel: po moje je edino 
pomembno to, da si dober in pošten, 
da nikomur ne delaš krivice. To je 
polovica največje zapovedi in tako 
ravnanje je pravilno, vendar mora 
najti hrano in oporo v njeni drugi 
polovici – ljubi svojega Boga z vsem 
srcem. Če ne priznam Boga nad se-
boj, ki mi daje pravo modrost, ki 
mi pravi, da je on naš skupni Oče 
in da smo zato vsi ljudje med seboj 
bratje, bom prej ali slej doživel ra-
zočaranje nad ljudmi. Vabi nas k po-
božnosti darovanja, ki dviga naš po-
gled kvišku in ga razširja k sočloveku.

»Učitelj, 
katera je največja 

zapoved v postavi?« 
Rekel mu je: 

»Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, 

z vsem srcem, z vso dušo 
in z vsem mišljenjem. 

To je največja 
in prva zapoved. 

Druga pa je njej enaka: 
Ljubi svojega bližnjega 

kakor samega sebe. 
Na teh dveh zapovedih 

stoji vsa postava in preroki.«
(Mt 22,36–40)

Zgodba
Dedek je vprašal vnuka: »Ali moliš vsak večer?«
»Seveda, vedno, preden skočim v posteljo,« je fant 
kot iz topa izstrelil odgovor.
»Tudi zjutraj?« je še vprašal stari oče.
»Zakaj pa?« je zamahnil z roko otrok. »Podnevi me 
ni strah.«

Misel
Podobno kot ta otrok se številni ljudje obrnejo k 
Bogu, samo tedaj, ko ga potrebujejo, ko jim gre kaj 
narobe, sicer pa se ne spomnijo nanj in ne molijo. 
Boga imajo za zdravnika, ki ga pokličejo le, ko 
zbolijo. K Bogu pa bi se morali obračati kakor se 
obračamo na svojo mater ali očeta. K staršem ne gremo le, ko jih potrebu-
jemo, ampak tudi zato, da jim pokažemo svojo ljubezen, da se jim zahval-
imo za skrb in prijaznost, da z njimi delimo svoje veselje in svoje skrbi, 
svoje uspehe in neuspehe.
Podobno se ne bi smeli na Boga spomniti samo, ko smo v težavah, in moliti 
samo, kadar kaj prosimo. Pojdimo k Njemu, da ga slavimo, se mu zahvaljuje-
mo in mu pokažemo svojo ljubezen.
Seveda pa ga bomo, ko bomo pogosto prihajali k njemu, prosili, naj nas 
spremlja njegova skrb ter se bomo pustili voditi njegovi ljubezni.

Vse stvari imajo svoj dom: 
ptica ima gnezdo, 

lisica brlog, čebela panj. 
Duša, ki ne moli, je duša brez doma.

Njim, ki ljubijo Boga, 
vse pripomore k dobremu. 

(Rim 8,28)

Tudi jaz vam pravim: 
Prosite in vam bo dano! 
Iščite in boste našli! 
Trkajte in se vam bo odprlo! 
Kajti vsak, kdor prosi, prejme; 
in kdor išče najde; 
in kdor trka, se mu bo odprlo. 
Ali je med vami oče, 
ki bo dal svojemu sinu kačo, 
če ga bo prosil ribo? (Lk 11,9-11)

Ko boš jedel do sitega, 
zidal lepe hiše in v njih prebival, ... 
glej, da se tvoje srce ne prevzame in 
ne pozabiš Gospoda, svojega Boga.
(5 Mz 8,12)

Ko si se rodil, si jokal,
drugi pa so se veselili.

Živi tako, da se boš ob smrti veselil,
drugi pa bodo jokali.

Perzijska modrost
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Ste se danes 
že nasmejali?

Odločil sem se, da pustim alkohol! 
Vodo in sokove sem vrgel stran.

Prodam zaščitno masko, belo z gumi-
co. Maska je vrhunska, med epidemi-
jo smo jo nosili trije, pa noben se ni 
okužil!

Kdor ne diha samostojno, ga prik-
lopijo na respirator, kdor pa samos-
tojno ne razmišlja, ga priklopijo na 
televizor.

DRAGOCENE BESEDE
Z besedo blagoslova
se prijazno pozdravimo
in prav tako poslovimo.
  

Z besedo priznanja
drug drugemu izkažemo
čast in spoštovanje.

Z besedo pohvale
najbolj lepo izpovemo,
da znamo drug drugega ceniti.

Z besedo miru
se drug drugemu opravičimo
in si tudi iskreno odpuščamo.

Z besedo prošnje
si med seboj povemo,
kaj drug od drugega pričakujemo.

Z besedo zahvale
pa vsakemu človeku
izpovemo,
kako veseli smo, da ga imamo.

Veselite se v upanju, 
potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi, 

bodite soudeleženi 
v potrebah svetih, 
gojite gostoljubje. 

(Rim 12,12)

Molim.
Zjutraj. Zvečer. In vmes.
Včasih pred. Včasih po. 
Včasih prepozno.
Včasih tudi ne.
Molim sam. 
In molim, kjer sta dva ali so trije ...

Molim.
Molim k Očetu, ki daje življenje.
Molim k Sinu, ki je Življenje.
Molim k Duhu, ki oživlja.
Molim.


