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Kaj so dela usmiljenja?
8. decembra 2015 je papež Frančišek slovesno razglasil jubilejno leto usmiljenja. Vse
odtlej v svojih nagovorih spodbuja kristjane k izpolnjevanju del duhovnih in telesnih
del usmiljenja. Ali jih še znamo našteti? Verjetno kakšni nadobudni birmanci še ali pa
kdo od starejših, ki je imel malo strožje katehete … Ko govorimo o delih usmiljenja, ne
moremo mimo odlomka iz Matejevega evangelija (25,35–36), v katerem Jezus govori o
poslednji sodbi. Tam sicer srečamo opisana telesna dela usmiljenja, saj so se duhovna
razvila iz tradicije.
Poglejmo nekoliko podrobneje posamezna telesna dela usmiljenja:
1. Lačne nasičevati …
2. Žejne napajati Prvo in drugo delo usmiljenja se dopolnjujeta. Ni ju težko razumeti:
spodbujata nas, da damo jesti tistim, ki nimajo hrane, in piti tistim, ki so žejni; hkrati pa
soodgovorno uporabljamo hrano in pijačo, ki ju imamo na razpolago. Oboje v duhu
besed iz evangelija po Luku 3,11: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima
nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.«
3. Popotnike sprejemati Včasih je bilo vprašanje sprejemanja popotnikov vprašanje
življenja in smrti. Danes ni več tako, hkrati pa se srečujemo z vprašanjem sprejemanja
migrantov in beguncev. Prav je, da v letu usmiljenja prečistimo svoj odnos do vseh, ki
iščejo človeka vredno prebivališče, in morda celo najdemo prostor ali dva za kakšnega
brezdomca.
4. Nage oblačiti Ob tem delu usmiljenja se oziramo na dobrino, ki zadovolji eno izmed
osnovnih potreb človeka, in sicer potrebo po zaščiti lastnega telesa. Velikokrat slišimo
ali celo sodelujemo pri zbiranju oblačil za potrebne. Prav pa je, da se ob tem
vprašamo, kakšna oblačila oddajamo in ali bi si želeli taka oblačila dobiti tudi sami.
Apostol Jakob opominja: »Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane,
pa jima kdo izmed vas reče: 'Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!' a jima ne daste, kar
potrebujeta za telo, kaj to pomaga?« (Jak 2,15-16)
5. Bolnike obiskovati Pri tem delu usmiljenja govorimo neposredno o strežbi in
obiskovanju bolnikov, pa tudi o preživljanju časa s tistimi, ki nimajo družbe in so

osamljeni. V Svetem pismu imamo priliko o usmiljenjem Samarijanu, ki nam daje zgled,
kaj pomeni skrb za uboge (Lk 10,30–37).
6. Jetnike reševati To delo usmiljenja nam seveda ne naroča, naj jetnikom pomagamo
iz zapora na nelegalen način. Spodbuja pa nas, da se trudimo jetnike razumeti, jim
pomagamo na duhovni ravni, podpiramo tiste, ki se z njimi poklicno ukvarjajo
(zaporniški vikariat). Vključuje pa tudi pomoč tistim, ki so po nedolžnem zaprti. V okviru
te dimenzije usmiljenja so tudi dela in akcije, ki zajemajo delovanje proti modernim
oblikam suženjstva: trgovini z ljudmi, nelegalnemu zaposlovanju …
7. Mrtve pokopavati Jezus ni imel niti groba, kamor bi ga pokopali; Jožef iz Arimateje
mu je dal svoj grob (Jn 19,38–42). O dostojnem pokopu mrtvih govori tudi Tobijeva
knjiga v Stari zavezi; pokop umrlih je že takrat veljal za opravilo pravičnega (Tob 2) .
(… se nadaljuje)

Zimske počitnice: od 22. do 26. februarja 2016
Pon., 22. 2.
Sedež ap. Petra
Tor., 23. 2.
Polikarp
Sre., 24. 2.
Matija
Čet., 25. 2.
Valburga
Pet., 26. 2.
Aleksander (Branko)

Ob 17. uri
Za vse + Gregorčeve in Zaveršnikove
Ob 17. uri za + Ivano Uran, obl. – po maši
Biblični večer - srečanje ob Svetem pismu
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Amalijo Petrun
POSTNA DUHOVNA OBNOVA
Duhovni voditelj in spovednik: p. Marjan Čuden OFM
frančiškanski provincialni minister

Sob., 27. 2.
Gabrijel Žalostne
Matere božje

Ned., 28. 2.
TRETJA POSTNA
NEDELJA

Ob 8. uri
za + Mojco Bališ ter
starše in brate

Ob 17. uri Križev pot oblikujejo sodelavci Župnijske Karitas –
nato daritev za + Ivana Ocvirka, obl.
Ob 9. uri v Josipdolu za + Srečka in Jožeta (ob obl.)
Slemenjaka ter mamo Jožefo
Ob 10.30 pri Mariji za + Alojza Markača
Ob 17. uri za + Danico in Vlada Osrajnika ter
vse + Osrajnikove in Mravljakove
Profesor je v razred prinesel sliko dekleta. Dijake je vprašal: »Kaj
menite, kako se počuti dekle na fotografiji?« Vsak je trdil svoje in
mnenje utemeljeval z izrazi na dekletovem obrazu. Nato je eden
dejal: »Njo bi morali vprašati!« »Pa bi nam povedala?« je vprašal
profesor. »Bolj kot bi bili prijatelji z njo, več bi nam povedala,« je
odgovoril učenec. Ne samo o tem dekletu, o vsakem človeku bomo
več vedeli, če se mu bomo približali in postali njegovi prijatelji. Bolj
ko bomo ljubili človeka, več nam bo povedal o sebi. To je zlato
pravilo pristopanja k bližnjemu. Pa tudi k Bogu. Bolj ko bomo
prijatelji z njim, bolj ko ga bomo ljubili, več nam bo odkril

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Lešnikove
starše: Albino in
Franca
Ob 11.30
za + Romano in
Roka Auberšeka

(razodel) o sebi. Čudovit pouk bližanja Bogu je današnje prvo berilo,
ki govori o Mojzesu pred gorečim grmom. Mojzes je videl grm, ki »je
gorel s plamenom, a ni zgorel« (2 Mz 3,2). Takrat si je rekel:
»Moram stopiti tja in si ogledati, … kako da grm ne zgori«.
Tako razmišljanje je značilen primer instrumentalne logike: videti,
izmeriti, otipati. Oceniti in presoditi. Tako običajno ljudje tudi delamo.
Tako celo pristopamo k človeku: ogledujemo njegovo zunanjost,
presojamo, sodimo in ocenjujemo ga, a ne odstremo njegovega
bistva. Še manj se na tak način dokopljemo do bistva Boga.
Delovanje Svetega Duha z agapično (ljubezensko), ne
instrumentalno logiko, nas vabi, da pokleknemo, si sezujemo
sandale in zaživimo odnos. Ljubezen nam pri vprašanju »Kaj je
tu?« prišepne: »Kdo je tu?« Pomen stvari lahko spoznamo le, če
priznamo in upoštevamo drugega in če živimo v odnosih. Dati
prednost drugemu in ga upoštevati, ne biti zaverovan vase in lastni
prav, so razsežnosti, ki vrnejo temeljno držo duhovnemu življenju. Ko
Mojzes upošteva Boga in ga natančno posluša ter naredi, kar mu
veleva, sprejme logiko ljubezni. Brez ljubezni ne moreš spoznati
Boga, pa tudi človeka ne. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Kristus si ne želi nobenih občudovalcev, temveč tiste, ki mu sledijo.
(Soren Kierkegaard)

Pon., 29. 2.
Antonija iz Firenc
NAMEN
APOSTOLATA
MOLITVE
Tor., 1. 3.
Albin (Zorko)
Sre., 2. 3.
Agnes (Neža)
Čet., 3. 3.
Kunigunda
Pet.,4. 3.
Kazimir
Sob., 5. 3.
Hadrijan

Prva sobota
Ned., 6. 3.
ČETRTA POSTNA

Ob 17. uri
za + Robertina Dobrila
Splošni: da bi družine v stiski dobile potrebno podporo in
da bi otroci lahko odraščali v zdravem in mirnem okolju.
Slovenski: da bi varstvu sv. Jožefa priporočili Slovenijo,
ki ima sv. Jožefa za zavetnika.

Ob 17. uri
za + Branka Repnika
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Rekolekcija – srečanje duhovnikov na Kapli
Prvi četrtek
Ob 17. uri za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice
Prvi petek
Ob 17. uri Križev pot oblikujejo starši in veroučenci
7. razreda – nato daritev za + Alojza Markača
Ob 15. uri pri Mariji za + Ano Hrastnik, obl., in Antona ter
sina Srečka
Ob 17. uri za + Justino Ovčar, Marijo in Ignaca Goloba ter
Marijo in Leopolda
V priliki o izgubljenem sinu nehote vidim tudi zgodbo številnih
današnjih mladih, ki zapustijo starše. Ti jih imajo radi, zato zelo trpijo,

NEDELJA
Prva nedelja –
darovanje za
potrebe župnij

Ob 8. uri
za + Jožeta
Rihterja
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + sestro Jelko in
očeta Viktorja
Ob 11.30
za + Antona
Hartmana in starše

ko odidejo in zabredejo na kriva pota. Tudi v evangeliju oče trpi, ko
ga zapušča najmlajši sin. Ker ga ljubi, trpi, a mu pusti svobodo, da
odide. Morda se nam zdi, da ima evangeljska zgodba prelep konec:
sin se vrne k očetu. Kdaj se je pravzaprav sin odločil za to? Takrat,
ko je padel najniže, ko je pasel svinje in mu ni nihče ponudil niti
hrane, ki so jo jedle te za Jude nečiste živali. Evangelij tudi pove
razlog za sinov odločilni korak. K temu pripomore spomin na
očetovo dobroto. Sin se spomni, kako dober je njegov oče, ki ne
daje kruha samo svojim, ampak celo najemnikom, in to v izobilju. Ko
se zave očetove ljubezni in dobrote, sklene: »Vstal bom in šel k
očetu.« Sin se je spreobrnil, ker je odkril, da je ljubljen. Starši
velikokrat trpijo, ko se njihovi otroci izgubijo ali zavrnejo Boga in
zapustijo pot, ki so jih jo učili. Zato jih želijo privesti na pravo pot s
trdo besedo, morda z zavrnitvijo ali celo grožnjo. »Evangelij pa uči,
da človek ne spremeni svojega življenja, svoje miselnosti, se ne
spreobrne k dobremu zaradi tega, ker bi ga kdo nadrl, mu očital,
ga kaznoval, ampak zaradi tega, ker odkrije, da je ljubljen, kljub
temu da je grešnik,« piše M. I. Rupnik. Tudi sodobni izgubljeni
sinovi se bodo lahko vrnili na pravo pot, če bodo v stiski. Ko se bodo
morda znašli na dnu, se bodo lahko spomnili, da jih nekdo ljubi in se
lahko vrnejo k njemu. Lahko tudi trdimo: gorje človeku, če se takrat,
ko bo v krizi, ne bo mogel spomniti, da ga kdo ljubi, kljub temu
da je grešnik! Le h komu naj potem gre? Morda je danes prav zato
toliko nesrečnih (mladih) ljudi, ker se v stiski ne morejo spomniti, da
so brezpogojno ljubljeni, in ker ni ljudi, ki bi jim to povedali.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Nedolgo nazaj sem na medmrežju našel posnetek učitelja otrok s posebnimi
potrebami, ki me je dobesedno prevzel. Ta učitelj si je namreč izbral nekoliko drugačno
metodo od večine. Namesto da bi se osredotočal na napake učencev, se je posvetil
njihovim dobrim lastnostim in vsak dan za vsakega učenca porabil deset minut, da mu
je povedal, kako izjemen in poseben je, kako dober učenec je, kako vesel je, da ga ima
v razredu, in kako ga imajo vsi sošolci radi. Teh 10 minut je ustvarilo čudež. Učenci
so začeli drug drugega hvaliti in se veseliti uspehov drug drugega, kot bi bili njihovi. Ne
žalijo se in drug drugemu z veseljem pomagajo. Tako je zapisal ob svojem delu:
»Sovraštvo je naučeno obnašanje. Ljubezen nam je naravna.«
Psalm 29 pravi, da Gospodov glas pretresa puščavo, lomi cedre, zvija hraste in klesti
gozdove. In ta nepremagljivi glas, ki ga nič ne more ustaviti, ki podira vse pred seboj,
govori: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Lk 3,22) Ne samo Jezusu,
tudi vsakemu svojemu otroku. Ker je to človeku zelo pomembno vedeti.
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
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