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Če torej prineseš svoj dar k 
oltarju in se tam spomniš, da 
ima tvoj brat kaj zoper tebe, 
pústi svoj dar tam pred 
oltarjem in pojdi, da se poprej 
s svojim bratom spraviš, in 
potem pridi in daruj svoj dar. 
S svojim nasprotnikom se 
hitro spravi, dokler si z njim še 
na poti; da te nasprotnik ne 
izroči sodniku in sodnik biriču, 
ki bi te v ječo vrgel. Resnično, 
povem ti: Ne prideš od tam, 
dokler ne poplačaš zadnjega 
novčiča. (Mt 5,23–26)  
 

ojdi in se najprej spravi z 
bratom in šele nato pridi 
k oltarju … 

Pot odpuščanja – to je 
nerazumna ljubezen. 

Odpuščanje sodi v jedro 
krščanstva: ljubiti sovražnika 
in odpuščati. 

To je enkratno in 
nerazumljivo. Nemogoča 
naloga. Na gospodarskem, političnem in celo na verskem področju 
odpuščanje ni v modi. Ljubiti ljudi, ker so tako ljubeznivi – to vodi v polom. 
Bila bi utvara, če bi hoteli trajno ljubiti človeka v imenu neke abstraktne 
ideje, ideologije, »splošnega blagostanja« ali »v imenu človeštva«. 
Sovražnika ljubiti in mu odpuščati, zlo vračati z dobrim – vse to bi res bil 
nesmisel brez globljega motiva. 

Kristijan najde ta motiv v Jezusu; sočloveka ljubi kot človeka zaradi 
njegovega dostojanstva, veličine in lepote. Toda če je človek zavozil, se zaprl 
v smrtni krog neprijaznosti, zla, nasilja in sovraštva, išče kristjan izhod pri 
Jezusu, v njegovem poslanstvu, njegovem življenju in njegovi osebi. 
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Samo odpuščanje zmore privesti do popolne spremembe v človeškem 
vedenju.  

Odpuščanje zahteva pogum, tveganje in ustvarjalno fantazijo. Podaritev 
odpuščanja je za človeka, ljudstvo ali narod najboljša in najučinkovitejša 
strategija, da bi živeli v miru in preživeli v svetu, polnem sovraštva. 
                                                 Po: P.. Bosmansu 
SRCE ČLOVEŠKO – SVETA STVAR" 

rva leta papeževanja je Janez Pavel II. pri svojih rednih avdiencah ob 
sredah razlagal Jezusov govor na gori. Ob razlagi današnjega 
evangeljskega odlomka je poudaril tisto, kar je hotel poudariti Jezus 

sam: da namreč o lepoti in plemenitosti oziroma o umazanosti in podlosti 
človekovih dejanj odloča srce. Ko je 
v skladu s tem razlagal, kaj daje 
vrednost zakonski ljubezni 
("Kdorkoli gleda žensko s 
poželenjem, je v srcu že 
prešuštvoval …") se je vse 
italijansko časopisje, levo in desno, 
spravilo nanj, češ da bi rad zdaj še 
to razglasil za grešno! Ta vik in krik 
je znamenje, kako je današnji svet 
v svojem pretiranem poudarjanju 
svobode izgubil smisel za zdravo 
mero. 

Današnja Božja beseda govori o svobodi, ki je najdragocenejši dar, kar jih 
je človek dobil od svojega Stvarnika. Zaradi tega daru lahko izbiramo med 
dobrim in slabim in s tem vzamemo nase odgovornost za svoje odločitve. 
Modri Sirah, katerega odlomek smo brali kot današnje prvo berilo, pravi: 
"Gospod nikomur ni zapovedal delati brezbožno, nikomur ni dovolil grešiti." 
Cerkvi očitajo, da je ljudem vbila v glavo zavest grešnosti, nekakšen občutek 
manjvrednosti. Očitek sploh ne drži, kajti Cerkev je v človeku samo 
ohranjala posluh za Božji glas, ki je zapisan v njegovem srcu. Brž ko človek za 
ta glas otopi, ogluši, postane izgubljen kakor tujec v neznanem svetu. Še 
huje pa je, da postane nevarnost za druge. Svoboda brez omejitev, ki jo 
mnogi v današnjem svetu ne le zagovarjajo, ampak se po njej tudi ravnajo, 
je grožnja za druge. K moralnemu redu, ki ga je postavil Stvarnik, spada tudi 
to, da živijo ob meni bitja z enakimi pravicami. Čim si jaz vzamem več pravic, 
več svobode, takoj s tem oškodujem druge. Nobena zakonodaja, ne državna 
ne cerkvena, ne more spraviti človeka na pravo pot, če je njegovo srce 
bolno.  

Simon Gregorčič je izrazil veliko resnico, ko je zapel: "Srce človeško – 
sveta stvar …" Srce je dejansko edino pravo svetišče, edini kraj, kjer se 
dogajajo najpomembnejše odločitve. "Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga 
gledali." Ta Jezusov blagor iz začetka njegovega govora na gori, se ne 
nanaša na tisto, kar nam pride na misel, ko slišimo besedo "čistost", namreč 
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na pravilno stališče do spolnosti in skrivnosti življenja, ampak na zdravo 
življenjsko naravnanost nasploh. "Čistemu je vse čisto," pravi stari redovnik 
v Shakespearovi tragediji Romeo in Julija. Podobno velja: umazanemu je vse 
umazano, nepoštenemu vse nepošteno … 

Jezus nam hoče s svojim oznanilom vzgojiti srce. Če hočemo, da bo naš 
dar, ki ga prinesemo k oltarju – dar našega tedna, našega dela vseh dni v 
tednu – Bogu všeč, moramo najprej urediti račune s svojim srcem. Če nam 
srce kaj očita: neurejene odnose z ljudmi, ki živijo ob nas, nepošten odnos 
do dela, ki ga opravljamo, bo naš dar zavrnjen. Tako je bila zavrnjena daritev 
Kajna, ki je napravil oltar in na njem daroval Bogu pridelke svojega polja, 
hkrati pa v srcu koval morilske naklepe zoper svojega brata Abela. 
In kako je z mojim, tvojim srcem?               Silvester Čuk 
 
Vaš govor naj bo 'da', 'da', 'ne', 'ne';  
kar je več kot to, je od hudega. 
Mt 5,37  
 

Ne moremo več prenašati politikov, ki ves dan govoričijo o tem, kar so 
drugi politiki govoričili včeraj in kar bi spet drugi utegnili govoričiti jutri. 

Ne moremo več prenašati novinarjev, ki polnijo časopise in televizijske 
dnevnike z neskončnimi govorancami desničarskih politikov, ki se odzivajo 
na odgovore levičarskih politikov sredinskim  politikom. 

Ne moremo več prenašati televizijskih pogovornih oddaj, polnih neumnih 
in nesmiselnih bla bla bla. Strokovnjakov, ki razlagajo vse, ne da bi prišli do 
kakšnih sklepov. »Vsevedov«, ki se gnetejo na vseh televizijskih programih s 
svojim pametovanjem, a ga že dogodki naslednjega dne ovržejo.  

Ne moremo več prenašati pridig brez konca in kraja. 
Ne moremo več prenašati neskončno dolgih dokumentov, razdeljenih na 

točke in podtočke, izjav, dnevnih redov, sporočil za javnost. 
Če bi bil naš govor da, kadar je da, in ne, kadar je ne, bi nam časa ostalo 

na pretek in bi ga lahko  posvetili reševanju problemov zaposlovanja, 
sodstva, javnih in socialnih storitev, zdravstva, šolstva,  bolnih, ostarelih, 
revnih. 

Jezus, pomagaj nam, da bomo ozdraveli od te kuge čvekanja. Po: T. Lasconi 
 
BIRMANSKO SREČANJE  
V petek od 17. do 19. ure, bo v Šmarju potekalo tretje srečanje birmancev, 
zato v ponedeljek in torek ni verouka. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE 
Letos bo počitniški oratorij za otroke potekal od ponedeljka 6. julija do 
petka 10. julija v Šmarju. Otroci že sedaj lepo povabljeni. 
 
SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA IN SVETE BIRME 



Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo 31. maja ob 10.30 uri, 
slovesnost svete birme pa bo v soboto 6. junija ob 10. uri v Šmarju. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz 
Kačjega Dola. 
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Ponedeljek 
17.2.2020 

sv. Serviti 
redovniki 

  

Torek 
18.2.2020 

sv. 
Frančišek 

Regis 
redovnik 

15.30 
16.00 

molitev rožnega venca 
za † Dragota Zlodej 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
19.2.2020 

sv. Konrad 
iz Piacenze 
spokornik 

  
 
 

Četrtek 
20.2.2020 

sv. Jacina 
in 

Frančišek 
fatimska 
pastirčka 

  

Petek 
21.2.2020 

sv. Peter 
Damiani 

škof 

  

Sobota 
22.2.2020 

Sedež 
apostola 

Petra 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Antona Imenšek  

Nedelja 
23.2.2020 

7. NEDELJA 
MED 

LETOM 
sv. Polikarp  

škof 

9.00 
 
 
 

10.30 

za † Jakoba, Frančiško, 
Janeza in Vero Planinšek, 
Franca in Matildo Strašek 
za † Franca Krumpak 
za † Ano Anderluh 
za † Ivana Debelak (obl) 
za † Antonijo Čakš in 
Stanislava Čakš  

 
Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
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