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31. nedelja 
med letom

oznanilo
Vse kar se moramo 

odločiti je,
kaj storiti s časom, 

ki nam je dan.
R. R. Tolkien

Mr 12,28b–34
MOTOR ŽIVLJENJA
Na vprašanje, kaj je pri avtomobilu na-
jpomembnejše, bi vsak dorasel človek 
odgovoril, da je to motor. Če je motor 
zanič, prav nič ne pomaga še tako lepa 
karoserija, skrbno očiščena stekla, nove 
gume, mehki sedeži ali druga vrhunska 
notranja oprema. Z avtom se ne more-
mo nikamor peljati. Nekaj podobnega, 
kot je mo-
tor za avto-
mobil, je za 
naše človeško 
in krščans-
ko življenje 
ljubezen. V 
današnjem evangeliju smo slišali, kako 
je nekoč k Jezus prišel pismouk, to je 
mož, ki je dobro poznal Sveto pismo 
in je Božjo besedo razlagal tudi dru-
gim. Delal se je, kot da ne pozna Bož-
je postave in je Jezusa vprašal: »Kat-
era je prva od vseh zapovedi?« Jezus 
mu odgovori z besedami, zapisanimi 



v 5. Mz in so vsakdanja molitev 
vernih Judov, podobno kot nam 
kristjanom očenaš. Te besede 
so vsi znali na pamet, kot zna-
mo mi Gospodovo molitev. Če 
pa neko stvar znaš na pamet, se 
rado zgodi, da jo ponavljaš in 
ponavljaš, pa ne veš, kaj govoriš. 
Ne pomisliš na vsebino besed. 
Jezus je pismouku navedel 
prvo zapoved: »Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, iz vsega srca,« 
potem pa še drugo o ljubezni 
do bližnjega, ki je enakovredna 
prvi. Pismouk je bil z njegovim 
odgovorom zelo zadovoljen in ga 
je pohvalil: »Dobro, učitelj. Res-
nico si povedal.« Tudi Jezus je bil 
vesel, ko je videl, da se pismouk 
zanima, kako bi pravilno služil 
svojemu Bogu. Rekel mu je: 
»Nisi daleč od Božjega kraljest-

va.« Kar pomeni: »Če boš to, 
kar veš, v življenju izpolnjeval, 
ti Božje kraljestvo ne uide.«
Jezus je poslušalcem velikokrat 
govoril, kako je ljubiti Boga 
in bližnjega najbolj potrebno. 
Medsebojno ljubezen je postavil 
celo za razpoznavni znak svo-
jih pravih učencev. Kakor smo 
različni ljudje: različnih sta-
rosti, značajev, različnih pok-
licev, tako je lahko različna naša 
ljubezen. A vendarle mora biti 
v vsakem izmed nas. Ne kot 
sladkorček, s katerim se slad-
kamo, temveč kot vsakdanji 
kruh, s katerim se redno hrani-
mo, da nam ne opešajo moči. 

Kdor drugemu srečo želi, 
sam v njo pade...

Prav gotovo je dolžnost 
vsakega moža kristjana, 

da se ne boji nikogar 
razen Boga in 

Božje zapovedi 
in da nima nikakega strahu 

pred človeško gosposko, 
če velja braniti pravico 

in zakon Božji.
(Janez Evangelist Krek)



Ljubezen 
Ljubezen do bližnjega naj bi bila 
enaka kot ljubezen do samega 
sebe. To pomeni, da bi bližnje-
ga morali sprejeti prav takšnega, 
kot je on sam, pritrditi njegove-
mu bivanju ter v sebi priznati, da 
je na isti način kot jaz tudi on od 
Boga zaželen in ustvarjen. Tudi 
ljubezen do bližnjega je priznanje 
Božje stvariteljske volje. Zapoved 
ljubezni do bližnjega ima tudi on 
ter je poklican da jo izraža. Ima-
va iste korenine in isto prihod-
nost in zato tudi isto dostojanst-
vo. Oba sva dar Božje ljubezni.
Med posameznimi ljudmi je sicer 
nešteto razlik. Zapoved ljubezni 
jih ne želi izenačiti, vendar izha-
ja iz misli, da so vse razlike dru-
gotnega pomena, da so v osnovi 
vsi ljudje na istem nivoju, da so 
v enakem položaju, enakovred-
ni med seboj in imajo isto dos-

tojanstvo. Zahteva, da spoštuje-
mo vsakega človeka od prvega 
do zadnjega trenutka njegovega 
življenja v njegovem človeškem 
dostojanstvu, da mu dovoli-
mo enake pogoje za uveljavitev 
ter da mu po svojih močeh po-
magamo k človeka vrednemu 
življenju. Ne smemo ga na no-
ben način izrabiti v svojo korist. 
Različni darovi in različne 
naloge, po katerih se ljudje raz-
likujemo med seboj, so usmer-
jeni v različne službe v skup-
nosti. Zlorabljamo jih, če nam 
postanejo izhodišče za domišlja-
vost, prevzetnost in izkoriščanje 
bližnjih. Ljubezen do Boga in 
ljubezen do bližnjega na enak 
način zahtevata, da smo dejavni 
in da osebno stopimo v odnos. 
Nobene izmed njiju namreč ni 
mogoče zamenjati z nečim »ne-
osebnim«. Je pa dejstvo, da je 
ljubezen do bližnjega pravzaprav 
obenem tudi pritrditev Bož-
ji ljubezni, odnosu z Bogom.
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Ste se danes 
že nasmejali?

NEDELJA, 31.10.2021
31. nedelja med letom
9.30 za + Marjeto Koležnik

PONEDELJEK, 01.11.2021
VSI SVETI
8.00 za + Ludvika Lesjak 
9.30 za + Georga Oswald

NEDELJA, 07.10.2021
32. nedelja med letom
9.30 za + Franca Madjar

NEDELJA, 14.10.2021
33. nedelja med letom
8.00 za + Štefko Turk 
9.30 za + Marijo, Maria 
       in Feliksa Vrabl

SVETE MAŠE

Kostanjev piknik
- sobota, 6. november 2021
- 15.00
- obvezne prijave /čim prej/
- prispevek 7€ za odrasle
Lepo vabljeni :)

Gorenjec: »Kajenje zame ni no-
ben užitek!« »Zakaj?« »Če kad-
im svoj tobak, mi je žal denarja, 
če kadim tujega, pipa ne vleče 
dobro, ker jo preveč natlačim.«

Učitelj posvari enega izmed 
šolarjev: »Upam, da te ne bom 
zalotil pri prepisovanju!«
Učenec: »To upam tudi jaz!«

»Mladi mož, obljubili ste, da 
boste pripeljali mojo hčerko 
domov najkasneje opolnoči,« 
je ves besen oče, ki bedi. »Zdaj 
pa je ura štiri, povrh vsega pa to 
dekle ni moja hčerka!«

Tudi nežen cvet se mora 
prebiti iz blata,

iz temne, trde prsti 
in zrasti proti svetlobi.

Iz teme in težavnih razmer 
se razvije v novo rastlino, v nov cvet.

Julia Doria


