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24..NED. = MATIJA AP- 7-Za žive, pok. farane, za
večni mir otrok ubitih pred rojstvom,
10.- Martina
Sagadin, Tone Javernik obl., Bojan Sinič
25.PON= VALBURGA 8.- Po namenu Brezmadežne,
26.TOR= ALEKSANDER,BRANKO 8.- po namenu
27.SRE= GABRIJEL ŽMB 8.- po namenu
28.ČET= OSVALD, ROMAN 8.- po namenu.
1.PRVI PET= ALBIN(ZORKO) 18.- duhovniške poklice,
2.PRVA SOB= NEŽA PRAŠKA K=16.-Mariji v zahvalo
16.URI V SL.BISTRICI – TEČAJ ZA ZAROČENCE
3.NED.= KUNIGUNDA
7.-Za farane, za dušni mir
pred rojstvom umrlih, 10.- Albin Pernat,
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju - PATER KOS MILAN O41260724
in v Laporju v dneh skozi teden

'STOLNINA' – ZA OGREVANJE CERKVE – HVALA!
7 NEDELJA MED LETOM – C G l a s n i k v e s e l e g a o z n a n i l a
2 4 .svečan 2019

Nezavedno hrepenim po Besedi.
Po Besedi, ki ne stoji le na začetku svarjenja,

temveč tudi na mojem začetku.
KAKŠNEGA BOGA SI PRED OČMI
JAZ M A L A M ?!

JEZUS: »In kakor hočete, da bi ljudje

storili vam, storite vi njim.«

JEZUS »Vam pa, ki poslušate,
pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte
dobro tistim, ki vas sovražijo.
Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in
molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami.
Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še
drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu
tudi obleke ne brani.
Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo
vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj.
In kakor hočete, da bi ljudje storili
vam, storite vi njim.
Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno
priznanje vam gre? Saj tudi grešniki
ljubijo tiste, ki njih ljubijo
LUKA 6,27-38

(32.33).34 kakšno priznanje vam gre ali kakšne milosti ste
deležni; pojem povračila (prim. Mt 5,46) Luka zamenja s pojmom Božja
milost, naklonjenost, hvaležnost, priznanje (gr. cháris).

Če namreč delate dobro tistim, ki delajo
dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi
grešniki delajo isto.
In če posojate tistim, od katerih upate dobiti
nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi
grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo
enako.
Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro
in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In
vaše plačilo bo veliko in boste sinovi
Najvišjega, kajti on je dober tudi do
nehvaležnih in hudobnih
ne da bi za to kaj pričakovali ali ne da bi nad čimer koli obupali; različica
ne da bi nad komer koli obupali.

Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš
Oče!«
Ne sodite
37 »Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte
in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo
odpuščeno.

(37-38) obsojeni ... odpuščeno ... se vam bo dalo ... se vam bo odmerilo:
teološki trpnik; gl. slovar.
38

Dajajte in se vam bo dalo; dobro,
potlačeno, potreseno in zvrhano
mero
vam bodo nasuli v naročje.
S kakršno mero namreč merite,
s takšno se vam bo
odmerilo.«
16,9; Rut 3,15; Mr 4,24;
v naročje: na Vzhodu je bilo
običajno, da so nasuto žito sprejeli v
nastavljeni del vrhnje obleke (prim.
Rut 3,15).
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Lk 6,17.20–26

BLAŽENI JOKAJOČI, ŽALOSTNI

»Potrpežljiv in usmiljen« je besedni par, ki se
pogosto pojavi v Stari zavezi, da opiše Božjo
naravo. Njegovo usmiljeno bitje se oprijemljivo
odraža v tolikih dejanjih odrešenjske
zgodovine, kjer dobrota prevlada nad
kaznovanjem in uničenjem. Na poseben način
tudi psalmi izpostavijo to veličastno Božje
delovanje:

»On odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni, iz
jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in
usmiljenjem«
(Ps 103,3-4).

Božje usmiljenje ni nekaj zamišljenega,
ampak je oprijemljiva resničnost, s
katero razodeva svojo ljubezen, ki je
kakor očetova ali materina, ko sta iz
globine srca ganjena ob svojem otroku.
Prihaja iz notranjosti kot globoko
naravno čutenje, ki ga sestavljajo
nežnost in sočutje, prizanesljivost in
odpuščanje.
V evangeliju beremo: »Bodite usmiljeni,

kakor je usmiljen tudi vaš Oče!«
(Lk 6,36). Ta življenjski program je zahteven
in obenem bogat z veseljem in mirom. Da
bi bili sposobni usmiljenja, moramo torej
najprej prisluhniti Božji besedi. To pomeni,
da je treba ponovno odkriti vrednost tihote
za premišljevanje Besede, ki nas nagovarja.
Na ta način je mogoče zreti Božje
usmiljenje in si ga privzeti
za življenjski slog.
»Ne sodite in ne boste sojeni. Ne
obsojajte in ne boste obsojeni.
Odpuščajte in vam bo odpuščeno« (Lk
6,37). Če nočemo pasti v Božjo sodbo, ne
smemo postati sodniki svojih bratov. Ljudje se
namreč s svojo sodbo ustavijo na površju,
medtem ko Oče vidi v globino.
Koliko hudega povzročijo besede, ko jih
podžigata ljubosumje in zavist! Govoriti
slabo o bratu, ko ga ni zraven, je isto, kot
da bi ga postavili v slabo luč, umazali
njegov ugled in ga pustili v zobeh
opravljanja
. Ne soditi in ne obsojati pa pomeni, da znamo
nabrati, kar je dobrega v vsakem človeku, in ne
dopustiti, da bi moral ta trpeti zaradi naše

pristranske sodbe ali zaradi našega domišljanja, da
vse vemo.

Bodimo velikodušni do vseh, vedoč, da
tudi Bog velikodušno deli svojo
naklonjenost vsem nam.
Po: papež Frančiške – radio. Ognjise.si

David drugič prizanese Savlu
1.SAMUELOVA 26

Savel je vstal in šel v Zifsko puščavo, z njim pa tri
tisoč mož, izbranih Izraelcev, da bi poiskali Davida v
Zifski puščavi.
Savel se je utaboril na griču Hahíla, ki je pred
puščavo ob poti, David pa je bival v puščavi. Ko je
David videl, da je Savel prišel za njim v puščavo,
je poslal oglednike in izvedel, da je Savel prav tedaj
prišel.7 David in Abišáj sta prišla ponoči k ljudstvu,
in glej, Savel je spal, ležeč v vozni pregradi, njegova
sulica je bila zasajena v zemljo pri njegovem
vzglavju, Abněr in ljudstvo pa so ležali okrog njega.
Tedaj je Abišáj rekel Davidu: »Danes ti je Bog
izročil tvojega sovražnika v roko. Dovôli zdaj, da ga
enkrat s sulico pribijem k zemlji - drugič ga ne bo
treba!«
David pa je rekel Abišáju: »Nikar ga ne ubij! Kajti
kdo bi mogel iztegniti svojo roko zoper
GOSPODOVEGA maziljenca in ostati nekaznovan?
David je vzel sulico in vrč za vodo od Savlovega
vzglavja. Potem sta odšla, ne da bi ju kdo videl, ne da
bi kdo zaznal, ne da bi se kdo zbudil, kajti vsi so
spali, ker je prišlo nanje trdno spanje od GOSPODA.
Ta vrstica vnaša v pripoved nadih čudežnega.
David pa je prišel na nasprotno stran in se od daleč
postavil na vrh gore, tako da je bila velika razdalja
med njimi.
David je odgovoril in rekel: »Glej, tu je

kraljeva sulica. Naj pride čez kateri izmed
mladeničev in jo vzame.
23 GOSPOD pa naj vsakemu povrne po
njegovi pravičnosti in zvestobi. Kajti
danes te je GOSPOD dal meni v roko, pa

nisem hotel iztegniti svoje roke zoper
GOSPODOVEGA maziljenca!«
25 Savel pa je rekel Davidu: »Bodi blagoslovjen, moj sin David!
Zagotovo boš storil velike stvari in zagotovo boš zmogel.«
Potem je šel David svojo pot, Savel pa se je vrnil v svoj kraj.

OTROŠKA SREČA

Otroška sreča se začne že veliko pred
rojstvom,
v srcih dveh ljudi, ki se zelo ljubita.
Otrok – živa vez med človekoma.
V njegovo
bistvo sta oba
zapisala svoje
lastno življenje
nezamenljivo in
za vse čase,
pa če to želita
ali ne.
Če se razbije ta družinska vez,
najbolj trpi otrok.
Otrok ima nenapisano pravico
do očeta in matere,
pravico do doma, ljubezni,
do človeške topline,
pravico, da zanj skrbimo,
da se počuti varen, da je rojen.

Kdor se veseli otroka, se veseli
življenja.
P. Bosmans, Vitamin za srce

DRUŽINA, KI SKUPAJ MOLI, SKUPAJ TUDI
OSTANE.
V VRTCU:
»JAKEC, KO BOVA ODRASLA SE BOVA MIDVA
POROČILA.« »VEŠ MIMI, TO PA NE BO ŠLO. MI
SE POROČAMO SAMO S SORODNIKI: ATA JE
VZEL MAMO, BABICA DEDEKA, STRIC TETO-»

