20

oznanilo

Trdno sem
upal v Gospoda.
Sklonil se je k meni
in uslišal moje vpitje.
Ps 40,2

16. nedelja
med letom
leto XIII / 2010-22
17. julij 2022

Lk 10,25–37
TO IZVRŠUJ IN BOŠ ŽIVEL
Kdo je moj bližnji? Temeljno vprašanje naše vere in naših odnosov! Pa res
poznamo odgovor? Učitelj postave je
Jezusa skušal, a se Jezus ni dal. Povedal
mu je zgodbo in vprašanje zapleteno vrnil: Kdo je bil bližnji nekemu človeku, ki
je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel
med razbojnike? Jezus
sprašuje:
Kaj se ti
zdi, kateri
od teh treh
je bil bližnji tistemu, ki je padel med
razbojnike? Učitelj je razumel: »Tisti,
ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus
mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!
Zdi se, da odgovora ne moremo razumeti, če se ob njem temeljito ne ustavimo. Navajeni smo odgovorov iz veroučnih klopi: Naš bližnji je vsak človek.
A Jezus nakaže, da je bil v priliki o

usmiljenem Samarijanu od treh
mimoidočih bližnji le Samarijan.
In če nam Jezus pravi, naj bomo
tudi mi podobni Samarijanu, se
moramo vprašati naprej: Kaj je
oviralo duhovnika in levita, da
nista postala bližnja pretepenemu in kaj je pomagalo Samarijanu, da je postal bližnji? Najbrž lahko sklepamo takole: Duhovnik
in levit sta imela pomembni
službi, bila sta pomembna in
to je zameglilo njun pogled. V
pretepenem nista mogla videti
bližnjega in zato tudi sama nista postala bližnja njemu. Samarijan pa je bil preziran, manjvreden od Judov in je najbrž
v drugem srečal podobnega
reveža, kot je on sam. V drugem
je videl sočloveka, prepoznal je
bližnjega in mu postal bližnji.
In kako priti do uresničitve Jezusovega povabila Pojdi in tudi ti
tako delaj? Najprej moramo priti
do spoznanja, da je moj bližnji vsakdo. Kdo bo moj bližnji in
komu bom bližnji, je stvar moje

odločitve! Pot do tega spoznanja
je spoznanje naše revščine – ali
pa še bolje, Jezusovo učlovečenje. Po Jezusu postajamo med seboj bratje in sestre. On kaže na
nebeškega Očeta in nam s tem
daje razumeti, da smo med seboj
vsi enakovredni in vsi ljubljeni Božji otroci. To ne sme biti
le naučena trditev, ne more biti
le fraza, ki jo ponavljamo v pridigah, to mora biti temelj naše
vere. To je temelj naših odnosov!
Tisti čas je vstal
neki učitelj postave,
ki je takole skušal Jezusa:
»Učenik, kaj naj storim,
da dosežem večno življenje?«
On pa mu je rekel:
»Kaj je pisano v postavi?
Kako bereš?«
Ta je odgovoril:
»Ljubi Gospoda svojega Boga,
z vsem srcem in vso dušo,
in vso močjo
in vsem mišljenjem,
in svojega bližnjega
kakor sam sebe.« –
»Prav si odgovoril,«
mu je rekel:
»to izvršuj in boš živel.«
(Lk 10,25–28)

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl,
se mu je v srce zasmilil. (Lk 10,33)
Prvi korak, da postanemo bližnji, je,
da živimo z odprtimi očmi za druge.
Kdor ima zaprte oči v skrbi samo zase, v sanjarjenju,
ki zraste v njegovi fantaziji, ali v sanjah, ki jih vzbudi npr. televizija;
kdor jih ima prilepljene na svoje ambicije in načrte;
kdor ne vidi »prave« resničnosti,
ker si je nataknil plašnice ideologij in modnih smernic;
kdor si pusti napolniti oči s pretirano predanostjo skrbi za telo,
športu, glasbi, ne more niti začeti poti, ki naj bi jo prehodil,
da bi »postal bližnji«.
Ker ne vidi tistega, ki živi ali se pojavi pred njim.
Samo kdor »vidi«, se lahko odloča, ali naj stopi
na drugo stran ceste ali naj
gre dalje ali naj ima sočutje.
Sočutje, ki pa ni jokava in
neučinkovita sentimentalnost iz televizijskih nadaljevank, niti zgolj površinski
»Revež, kako se mi smili!«
Sočutje je popolno poistovetenje s stanjem drugega,
sodoživljanje, ob katerem vztrepeta človekova notranjost.
Gospod, Jezus, ti želiš, da na takšen način postanem bližnji vsem,
prijateljem in sovražnikom, »lepim in grdim«.
Gospod Jezus, oprosti mi!
Mogoče še nisem postal bližnji nikomur.
Daj mi moči, da se vsak dan znova trudim,
da postanem bližnji drugemu;
da bom lahko uresničil svoje poslanstvo;
da bom oznanjal tvojo ljubezen.

OZNANILA
Izlet v Slovenijo ... prestavljen na maj / junij 2023.
SVETE MAŠE
JULIJ
17. julij 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko
24. julij 2022 / NEDELJA / - - ni svete maše
31. julij 2022 / NEDELJA / - - ni svete maše
AVGUST
07. avgust 2022 / NEDELJA / - - ni svete maše
14. avgust 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko
15. avgust 2022 / PONEDELJEK / 9.30 sveta maša / slovensko
Marijino vnebovzetje
21. avgust 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko
28. avgust 2022 / NEDELJA / 9.30 sveta maša / slovensko

Ste se danes
že nasmejali?
Mož brez vse las, bere časopisni
oglas: »Pošljite ček za sto evrov Svojo dušo sem umiril
prejeli boste mehiški izdelek, ki
kakor otrok v naročju svoje mabo pomagal, da bo pleša v hipu
tere, kakor otrok pri materi
izginila.« Mož je poslal ček in
je moja duša mirna v meni.
čez nekaj dni prejel sombrero.
(Ps 131,2)

Slovenski
pastoralni center / SPC

Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien
Telefon: 0664 217 37 38 (Matija)
Skype: tratnjek.matija
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Žirafa in polž se pogovarjata po
skupaj preživeti noči.
Žirafa: »Polž, bi se ti poročil z
mano?«
Polž: »Saj vem, hočeš me samo
zaradi hiše!«

