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PASTORALNA SPODBUDA … Prvi sad duha: LJUBEZEN
Vrsta različnih ljubezni je neskončna, vendar jih lahko povzamemo v tri glavne oblike: prva
je vezana na čustva, druga je vezana na voljo, tretja je vezana na razum. Seveda so vse
med seboj prepletene, pa vendar je vsaka izmed njih svojevrstna in prepoznavna. Vse tri
oblike so na čudovit način navzoče v družini: zakonska in starševska in otroška.
Najbolj popolna je otroška ljubezen (agape, karitas), ki jo doživlja in ponazarja ozračje
praznične družinske mize, okrog katere nihče od nikogar že ničesar več ne pričakuje, ker
se vsak čuti ljubljen in ves obsut z nežnostjo, da prekipeva od veselja in sreče. Apostol to
slavje opisuje takole: »Kot izvoljenci Božji, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje
usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost; prenašajte drug
drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu;
kakor je Gospod odpustil vam, tako odpuščajte tudi vi; na vse to pa oblecite ljubezen,
ki je vez popolnosti« (Kol 3,12-14). Dante jo je v svoji Komediji opisal takole: »Z vso
domišljijo nisem videl čezenj, a že sukala voljo mi z željami, kot utečen obroč je ta
ljubezen, ki giblje sonce z milijon zvezdami.« Je vezana na razum, ker v sebi in v svojih
bližnjih samo prepoznava neskončne globine ljubezni in se jim prepušča: »Če ne
postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo« (Mt 18,3). Druga je
starševska (filia, dilectio) in je vezana na voljo, ker je vsa uperjena v rast in v vzgojo otrok.
Kakor pravi modri Salomon: »Kajti kogar Gospod ljubi, ga tepe, in ga ima rad kakor oče
sina« (Prg 3,12). »Sin moj, ne preziraj Gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te kara:
kogar namreč Gospod ljubi, ga vzgaja in tepe vsakega sina, katerega sprejema« (Heb
12,5-6). In angelu Cerkve v Laodikeji piše apostol: »Jaz karam in vzgajam vse, ki jih
ljubim« (Raz 3,19). »Kajti kje je sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal?« (Heb 12,7). Ravno
stroga vzgoja je namreč znamenje ljubezni, ki jo ima vzgojitelj do svojega varovanca: če
bi ga ne ljubil, bi namreč dvignil roke proč od njega in ga pustil, naj drvi v pogubo.
Vezana je na voljo, ker zahteva obojestranski napor in vzajemno prizadevanje. Tretja pa je
zakonska (eros, amor) in je vezana na čustva in na čute. Modri Salomon jo opisuje tako:
»Pij vodo iz svojega vodnjaka, studenčnico iz svojega studenca ... Naj bo
blagoslovljen tvoj vrelec in živi veselo z družico svoje mladosti. Ona je ljubka košuta
in prijetna divja koza, njena ljubeznivost naj te vsak čas poživlja, bodi vedno

zamaknjen v njeno ljubezen!« (Prg 5,15-19). V Visoki pesmi istega kralja Salomona pa
zaročenka polaga svojemu ljubemu na srce sledečo izpoved: »Moj ljubi je moj in jaz sem
njegova, ki med lilijami pase« (Vp 2,16). »Jaz sem mojega ljubega in moj ljubi je moj,
ki med lilijami pase« (Vp 6,3). »Jaz sem mojega ljubega in on hrepeni po meni« (Vp
7,11). Tudi ta ljubezen je v primerjavi z zgoraj opisano otroško še kako naporna in zahtevna:
»Zakaj močna kakor smrt je ljubezen, trda kakor podzemlje njena gorečnost. Njeni
žari so žari ognja, njeni plameni, Gospodovi plameni! Velike vode ne morejo pogasiti
ljubezni in je ne preplaviti reke. Če bi kdo za ljubezen ponujal vse imetje svoje hiše,
bi ga zaničevali!« (Vp 8,6-7).
Kakšna raznolikost, kakšni razponi, kakšne globine in gejziri! Prosimo z apostolom:
da bi mogli, ukoreninjeni in utrjeni v ljubezni, z vsemi svetimi razumeti, kakšna je
širokost in dolgost in visočina in globočina ter spoznati vse spoznanje presegajočo
ljubezen Kristusovo, da bi se izpopolnili do vse polnosti Božje (Ef 3,17-19). škof Jurij
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Ob 17. uri za + Zofijo in Mirka Klemena – po maši
srečanje članov ribniškega ŽPS-ta
Ob 17. uri
za + Amalijo Ladinek in Alojza
Ob 8. uri za žive in + župljane
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Ob 17. uri
za + Jožefa Zaveršnika
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za + Nevenko Mrak
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Ob 15. uri v Josipdolu za + Marijo Žigart in vse + Žigartove
Ob 17. uri za + Kristino Mihelič
Prijatelj, ki mnogo časa presedi pred televizorjem, mi je pripovedoval
zgodbo z naslovom: Beg v verigah. Dva kaznjenca so selili iz zapora v
zapor. Spotoma jima je uspelo pobegniti. Toda to njuno srečo sta
spremljali dve nesreči. Prva, ker sta bila vsak z eno roko vklenjena v
isto verigo. Druga, da je bil eden od njiju belec in drugi črnec. Črnec
je sovražil vse belce, belec vse črnce. Pisano sta se gledala. Toda
svoboda v daljavi in železna veriga na roki je bila njuna skupna
usoda. Preskočiti sta morala jarek … eden je padel, drugi ga je z jezo
in zmerjaje vlekel ven. Prebijala sta se skozi živo mejo … enemu se je
zataknila obleka, drugi ga je suval in preklinjal. Eden se je hotel
oddahniti, drugi je silil naprej. Upehana sta se zvrnila v travo in se še na
tleh obdelovala s pestmi in brcami. Odnehala sta šele, ko ju je veriga
ožulila do kosti … Obmirovala sta in začela trezno misliti: Če se
pobijeva, bova oba mrtva. Če enemu uspe ostati živ, bo z verigo
priklenjen na mrliča. Ali ne bi bilo bolje, da bi složno načrtovala

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Vlada
Mravljaka in
vse + Dajnikove
Ob 11.30
za + Alojza in
Zdravka Švajgerja

pot v svobodo, v življenje …? Slika naše vsakdanjosti. Določeno
nam je prebivati skupaj, od nas pa je odvisno, kakšno bo to naše
skupno bivanje. V miru in slogi ali v sovraštvu in vojni. Če se bomo
sposobni pogovarjati, nam bo lepo. Če se med seboj pobijemo – kaj
bomo imeli od tega? V današnjem evangelijskem odlomku nam Jezus
daje mnogo navodil. Skupni imenovalec vseh je zelo preprost: Vsak
človek naj ti bo brat. Glej v njem svojo in Božjo podobo. Če
pričakuješ od njega, da ti bo dober, bodi ti do njega prej. Veruj v moč
dobrote, kajti za njo stoji Bog. Lepe besede, bo kdo dejal. Lepe, toda
Jezus ni ostal le pri njih. Vzel jih je zares. V njem so postale dejanje in
življenje. Življenje so tudi vsem tistim, ki jih jemljemo zares.
Morda me bo kdo vprašal, kako se je tista zgodba iz filma končala.
Ne vem. Vem pa, da se nadaljuje v tebi in v meni.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Valentinova zgodba za samske in za zaljubljene Časnik 14.2.2016
Pred leti je Dane Cook, znani ameriški stand-up komik, tvitnil: “Valentinovo je čas, ko praznuješ
svojo zaljubljenost. Razen če nisi samski in osamljen, potem se ta dan imenuje dan za pranje
perila”. Res je. Eni gredo na romantičen vikend, drugi v kino ali na večerjo, tretji so doma, četrti so
tudi doma – toda sami. Isti dan ima lahko za nekoga veljavo za drugega pa ne. Torej, kaj storiti,
da se bo ob branju današnjega članka dobro počutil tisti, ki je v zvezi in tisti, ki je še samski?
Našli smo popolno kombinacijo. Odkrili smo zelo navdihujočo ljubezensko zgodbo Kristine in
Matevža iz Poljanske doline, ki sta se lani avgusta našla preko katStika, katoliškega portala za
samske, letos junija pa že načrtujeta poroko. Poglejmo si njuno zgodbo, ki lahko marsikateremu
samskemu na valentinovo predstavlja pravo upanje. (…) Sva Kristina in Matevž, doma iz Poljanske
doline. Kljub temu, da živiva v sosednjih krajih, je za najino srečanje ‘kriv’ katStik. Življenje ubira
svoje poti – do neke točke vse poteka dokaj ustaljeno. Šola, študij, služba, hobiji in dejavnosti … in
tu je pri obeh nekako vse obstalo. Kljub želji spoznati sorodno dušo, so leta minevala – nikakor ne
v prazno, vendar pa z nekim priokusom, da ‘ni dobro človeku samemu biti’. Oba sva že kot samska
veliko molila za pravega življenjskega sopotnika in kljub občasni neveri in občutku pozabljenosti od
Njega, se je sredi najinih 30-ih let vendar le zgodilo, da so bile molitve uslišane. Občutek imava, kot
da bi Bog ustvaril katStik le za naju, saj je videl, da se drugače nikakor ne bova našla. In res lahko
rečeva “Hvala Bogu za katStik!” Najino spoznavanje ‘po žicah’ je potekalo zelo preprosto,
simpatično in z iskreno željo spoznati drug drugega. Dopisovala sva se približno tri tedne in kmalu
ugotovila, da imava podobna načela in pričakovanja ter poglede na življenje. Na vroč avgustovski
dan sva se dobila na sladoledu, na najinem prvem zmenku. Ta je potekal ob sproščenem klepetu
in skritem analiziranju drug drugega. Najin ’tisti pravi’ zmenek pa je bil na avgustovsko nedeljo in
sicer sprehod na idilični hribček sredi Poljanske doline, kjer se bohoti cerkev sv. Volbenka.
Naklonjenost je bila obojestranska in po tem srečanju so sledila še vsa ostala. Bog je naju še kot
samska vzgajal in preizkušal in naju tako napravil za sorodni duši. V Marijinem mesecu oktobru je
sledila zaroka, ki je potekala v cerkvi po cerkvenem obredniku za zaroko. Obred, katerega je vodil
g. župnik, je bil zelo lepo doživet. Priprave na ‘ta veseli dan’ potekajo in se že veseliva meseca
junija, ko bo sledila poroka. Naj bo to najino pričevanje Bogu v čast; vsem, ki še iščete sorodno
dušo pa v vzpodbudo, da ne obupate, ampak zaupate v Božje načrte … vredno je!
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Ljubezen do sovražnikov je znamenje, da si o Bogu nekaj doumel
in da mu pripadaš. Nedvomno to presega človeške moči. Tu se
razodevata Božja ljubezen in ravnanje. Nebeški Oče namreč »veleva
svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi ter pošilja dež
pravičnim in krivičnim.« Takšen je Bog. Ljubi brezpogojno in brez
razlike. Ko govorimo o Jezusovi zahtevi ljubiti celo sovražnike, smo pri
jedru njegovega govora na gori. To je gotovo najbolj korenita,
naravnost nezaslišana zahteva. Upira se naši človeški pameti.
Nasprotuje človeškim nagnjenjem in tudi celotni zgodovini človeštva.
Mnogi bi radi to zahtevo omilili in zgladili njeno neizprosno ostrino.
Pravijo, da je dovolj, če ne sovražiš, ali pa, da je ta zapoved samo za
popolne kristjane. Toda zapovedi te vseobsežne ljubezni ni mogoče
prikrojiti, niti se ji izmakniti. V njej se najjasneje pokaže, da evangelij
ni zgolj človeško priporočilo, ampak je Božja zamisel. Ta visoka
zahteva je kakor Božji podpis v Svetem pismu, dokaz njegove
avtorstva. Še več, ljubezen do sovražnikov je drugo ime za Boga.
Ljubiti tiste, ki nas ljubijo, pozdravljati tiste, ki nas pozdravljajo – za to ni
potrebno imeti nobene vere. Za to ne potrebuješ Boga. To zmore vsak.
To je pač človeško. Evangelijske zahteve pa vse to ravno presegajo.
»Evangelij, ki sem vam ga oznanil, ni človeški,« je zapisal apostol
Pavel. Je nadčloveški. Človeka dviga iz njegove majhnosti, omejenosti,
zagledanosti vase k junaškim dejanjem ljubezni in plemenitosti. Ob tem
zaslutimo, kaj je Božje kraljestvo, o katerem Jezus neprestano govori.

7. NEDELJA
MED LETOM
Ob 8. uri
Za + Jožeta
Javornika, obl. in
Marijo, roj. Reflak
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Dušana
Kovača ter
+ Habjanove:
Romano, Ivana in
Ivka
Ob 11.30
za + Ivana Špesa
daritev oblikujejo
veroučenci
7. razreda

Po:Ozare – TV Slovenija, 1996
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