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     FEBRUAR-SVEČAN 

16.NED= JULIJANA  7.- za farane, za v- pokoj otrok 
umrlih pred rojstvom, Franc,Julijana Rak, Franc, 
Frančiška Erker, 10.-  Elizabeta,Viktor,Stanko, 
Marija,Katica,Tonček Rak,  Veronika Vovk obl.,  

17-PON= SILVIN        8.-  po n.Brezmadežne                                                                                     

18.TOR= FRANČIŠEK R.                            8.-  po namenu                  

19.SRE= KONRAD                   po nam. 

20.ČET=SADOT IN PERZ.MČ..  8.- za blagoslov in 
zdravo pamet       

21.PET=PETER DAMIANI   17-mol.ura,za duh poklice,        

22.SOB= MARJETA  11.-V zahvalo za 65 let zakona 
Franc in Ljudmila Sagadin 

23.-NED=POLIKARP 7- za župljane, Vinko,obl., 
Marija, Franci,Tilka Kramberger,str.Jerič, 10.- Tone 

Javernik obl.,Franc,Alojzija,Alojz Jug obl,Karl Brglez  

2020. STOLNINA – DAR ZA  OGREVANJE CERKVE:  10€ 
 


 

Ni važno, koliko naredimo,  
pomembno je,  

s kakšno ljubeznijo delamo …  
Od nas je odvisno,  

koliko ljubezni polagamo v delo,  
koliko storimo za Boga v ljudeh, 

 katerim pomagamo. 
(sv. Terezija iz Kalkute) 

 



 

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 5,17–37 

 
 

TRDE ZAHTEVE    (MATEJ 5,17) 
 

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, 
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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. 
Po: Beseda da Besedo 

  

 

Deveta in deseta Božja zapoved (Ne želi 

svojega bližnjega žene. Ne želi svojega 

bližnjega blaga.) sta preizkus za vse 

druge zapovedi: kdor jih resnično 

izpolnjuje, iz prepričanja in ne zaradi 

pravil, pretvarjanja, dostojnosti, nujno 

izpolnjuje tudi ti dve. 

Drugače je vse le blef. 

Jezus namreč ravno s tem, da pripisuje 

pomembno vlogo tema zapovedma, 

praktično dokazuje, da resnično 

dopolnjuje postavo in preroke, ker vsa 

postava, na prav posebne način pa vsi 

preroki, opozarjajo na zvestobo srca v 

nasprotju z lupino zunanjosti. 

Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni 



 
 

 

JEZUS NAM DANES: 
15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo 

pod mernik, temveč na podstavek, in sveti 

vsem, ki so v hiši.  

16 Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da 

bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega 

Očeta, ki je v nebesih.«   
O postavi 

17 »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo 

ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem 

jih prišel.   
  - dopolnit: gr. glag. pleroůn lahko pomeni ‘izpolniti, 

uresničiti, izvršiti’ ali pa ‘dopolniti’ (ne v smislu dodajanja 

česa novega, ampak uresničevanja prvotne zamisli). 

18 Resnično, povem vam: Dokler ne 
preideta nebo in zemlja, ne bo prešla 
niti ena črka ali ena črtica postave, 
dokler se vse ne zgodi.  
 19 Kdor bo torej kršil 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 imenovan velik v 

nebeškem kraljestvu.   - najmanjših: »Tega ne pravi o starih 

(tj. starozaveznih) postavah, ampak o teh, ki jih bo sam postavil« (Janez 
Zlatousti). - izpolnjeval db. delal, uresničeval. 

20 Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne bo 

večja kakor pravičnost pismoukov in 

farizejev, nikakor ne pridete v nebeško 

kraljestvo.«   

O jezi 
21 »Slišali ste, da je bilo starim rečeno: Ne 

ubijaj! Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo.   
starim tj. »očakom«, prejšnjim rodovom, morda vključno s še živečimi 

starci, ki so po judovskem nauku kot izročilo prenašali »nezapisani« del 
sinajskega razodetja, pozneje izražen v rabinskem slovstvu. 

22 Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na 

svojega brata, bo kriv pred sodbo. Kdor pa 

reče bratu ›raká‹, bo kriv pred vélikim 

zborom; in kdor mu reče ›norec‹, bo kriv in 

obsojen na peklensko dolino ognja!  

 23 Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se 

tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi,   

24 pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se 

najprej spravi z bratom, potem pa pridi in 

daruj svoj dar. 
25 Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, 

dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne 

izroči sodniku, sodnik pa pazniku in te ne 

vržejo v ječo.   
Spravi se hitro s svojim nasprotnikom db. Postani 

naklonjen svojemu nasprotniku. - pazniku db. strežniku; 

tako so označevali tudi telesne stražarje in rablje; celotna 

vrstica v prispodobi govori o Božji sodbi in kazni človeka, 

ki se v času življenja noče spraviti z bližnjim. 

26 Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, 

dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.«   

O prešuštvu 
27 »Slišali ste, da je bilo rečeno: Ne 

prešuštvuj!   

28 Jaz pa vam pravim: Kdor koli gleda 

žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval 

z njo.   
da jo poželi: Jezus ne govori o želji (neodvisni od 

svobodne volje), ki se v moškem (ženski) vzbudi po ženski 

(moškem), s katero/katerim ni združen(a) v zakoniti 

ljubezni, temveč o gledanju, ki izvira iz svobodnega 

notranjega pristanka na takšno željo in si ženo (moža) 

bližnjega v srcu že prisvoji. 

29 Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in 

vrzi od sebe; kajti bolje je zate, da izgubiš en 

del telesa, kakor da bi bilo célo tvoje telo 

vrženo v peklensko dolino.   
pohujšuje: v gr. prevodu SZ glag. skandalízo prevaja 

dva hebr. korena, ki pomenita ‘spotikam’ in 

‘nastavljam past’. Pohujšanje, »škandal« (gr. 

skándalon), v SP torej ne pomeni slabega zgleda niti 

nečesa, kar bi vzbujalo ogorčenje, marveč nekaj, kar je 

ovira, zanka (prim. Ps 124,7) in kamen spotike   

peklensko dolino  

30 In če te desna roka pohujšuje, jo odsekaj in 

vrzi od sebe, kajti bolje je zate, da izgubiš en 

del telesa, kakor da bi célo tvoje telo prišlo v 

peklensko dolino.«  



O ločitvi 
 31 »Rečeno je bilo: Kdor se loči od svoje žene, 

naj ji dá ločitveni list.   

Rabini so mnogo razpravljali o ločitvi, za 

katero so se v judovski družbi lahko 

praviloma odločali le možje. Po razlagi strožje 

Šamajeve šole je bila ločitev dovoljena le kot 

odgovor na ženino nečistovanje, za blažjo 

Hilelovo šolo pa je bila zadosten razlog vsaka 

malenkost, ki možu na ženi ni ugajala. 

32 Jaz pa vam pravim: Kdor se loči od svoje 

žene, razen če se zaradi nečistovanja, 

povzroči, da ona prešuštvuje. In kdor se z 

ločeno oženi, prešuštvuje.«   
Mr 10,11; Apd 15,20.29; 1 Kor 7,10-11; 

razen če se zaradi nečistovanja: Jezus se tu postavlja na 

klasično stališče Šamájeve šole, vendar lahko njegove 

besede še vedno razlagamo na različne načine. 

Nečistovanje lahko pomeni »kar koli sramotnega na 

področju spolnosti« (prim. 5 Mz 24,1), zlasti prešuštvo, 

ženino nezvestobo. V tem smislu Jezusove besede 

razumejo vzhodno krščanstvo in številne protestantske 

Cerkve. Lahko pa nečistovanje razumemo kot nezakonito 

zakonsko zvezo (prim. 3 Mz 18,6-18); takšna razlaga 

prevladuje med katoliškimi eksegeti.   

O prisegi 
33 »Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno: 

Ne prisegaj po krivem; izpolni pa Gospodu 

svoje prisege!   
izpolni pa Gospodu svoje prisege: prisega je bila pri Judih 

izvirno vezana na Boga (»kakor živi GOSPOD«). 

34 Jaz pa vam pravim: Sploh ne prisegajte! 

Ne pri nebu, ker je Božji prestol, 

35 ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, 

ne pri Jeruzalemu, ker je mesto vélikega 

kralja.   

pri Jeruzalemu: v judovskih virih ni izpričana 

takšna prisega. 

36 Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti 

enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega. 

37 Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, ›ne‹; kar 

je več kot to, je od hudega.« [  
Vaš govor naj bo ‘da’, ‘da’, ‘ne’, ‘ne’ tj. vaš ‘da’ naj bo (v 

resnici) ‘da’, vaš ‘ne’ naj bo (v resnici) ‘ne’ (prim. Jak 

5,12); po poznejših rabinskih besedilih veljata ponovljena 

»da« ali »ne« za prisego (prim. babilonski Talmud, 

Sanhedrin 36a). - hudega tj. zla ali pa hudiča; gr. izvirnik 

dovoljuje obe možnosti. 

 

*  *  * 
Kaj moramo storiti, ko smo spoznali Boga? 

 

Ko smo spoznali Boga, ga moramo postaviti 

na prvo mesto v svojem življenju. Z njim se 

začne novo življenje. Kristjane bi morali 

prepoznati po tem, da ljubijo celo svoje 

sovražnike.  

(KKC 222–227, 229) 

 

Saj Boga spoznati pomeni: on, ki me je ustvaril 

in me hotel, ki me vsako sekundo gleda z 

ljubeznijo, ki blagoslavlja in ohranja moje 

življenje, ki drži v svoji roki svet in ljudi, ki jih 

imam rad, ki me hrepeneč pričakuje, ki me želi 

napolniti in izpopolniti ter želi, da bi za večno 

prebival pri njem – on je tu. Ni dovolj, da temu 

pritrdim s kimanjem. Kristjani moramo 

prevzeti Jezusov življenjski stil. 

 

 

 

 
Najpomembnejše, 

kar nas čaka v življenju: 

ljubiti, imeti rad drug drugega. 

To opevajo vsi jeziki, in prav je tako. 

To je začetek in konec 

naše življenjske sreče. 

Če v življenju 

nisi sposoben uresničiti ljubezni, 

je tvoje bivanje popoln neuspeh. 

Resnično človeško ljubiti pomeni: 

živeti za druge. 

Drugi pa so najprej tvoji bližnji: 

mož, žena, otroci, 

oče, mati, bratje in sestre. 

Če v družini ne živite več povezano, 

odteka tvoje življenje 

kot pesek med prsti. 

Če pa so tvoje srce 

in tvoje roke polne ljubezni, 

se v tebi vedno znova 

razrašča veselje. 
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 

Darila ljudje pozabijo, dobrote nikdar. 
(slovenski pregovor) 

 


