
KDO JE MOJ BLIŽNJI?
»Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« je neki učitelj 

postave spraševal Jezusa. Rekel mu je: »Kaj je pisano v postavi? Kako 
bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, 
z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega 
sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.«

Glede nauka so stvari zelo jasne: Bog je vse ustvaril, njega je treba 
ljubiti kot prvega, nato pa pridejo na vrsto ustvarjena bitja, najprej človek in potem 
še vse drugo. Vse naj bo na isti ravni: Bog, bližnji in jaz. Ljubezen namreč ne sme 
delati razlik, kajti na razpolago imamo le dve možnosti: ljubezen ali sovraštvo. Nekaj 
vmesnega ne obstaja in če se kdo trudi, da bi sedel na dveh stolih, bo mimogrede 
podlegel shizofreniji. Kje so torej vzroki za številna nezadovoljstva in kratke stike v 
vsakdanjem življenju? Odgovor se skriva v novem vprašanju, ki ga je Jezusu zastavil 
učitelj postave, ker je hotel samega sebe opravičiti: »In kdo je moj bližnji?«

Jezus mu je odgovoril s priliko o človeku, ki je padel med razbojnike, ki so ga 
pretepli in pustili na pol mrtvega. Mimo je šel duhovnik, ki se je po tisti poti vračal 
domov, mimo je šel levit ali ministrant. Nobeden od njiju se ni ustavil in pomagal. 
Mimo je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil tujec in se je usmilil ubogega, na pol 
mrtvega človeka. Posadil ga je na svoje živinče, ga odpeljal do gostišča in poskrbel 
zanj. Kdo od teh treh je bil bližnji temu ubogemu človeku? Učitelj postave je odgovoril: 
»Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.«

Kdo je moj bližnji? Ali bolj preprosto: Komu lahko pomagam? Vprašanje ni 
teoretično, ampak praktično. Odgovor je povezan z mojim odnosom do življenja in 
vsega, kar delam. Ali sem pripravljen pomagati človeku, ki ga srečam in si pri tem ne 
zastavljam dodatnih vprašanj: Kdo je ta človek? Kakšne rase, narodnosti ali vere je? Ali 
je vreden, da mu pomagam? Ta vprašanja me delajo vzvišenega, večvrednega in sodnika. 
S kakšno pravico se smem tako obnašati: ali sem res več vreden, bolj popoln od človeka, 
ki je pred mano? Vsi smo samo ljudje, z enakimi pravicami in dolžnostmi. Privilegij, da 
sem se rodil v premožni družini, da se šolal na prestižni univerzi, dobil službo z visokimi 
mesečnimi prihodki, še ni razlog, da se imam za »malega boga«. Božja zapoved je za vse 
enaka: »Ljubi svojega Boga iz vsega srca in svojega bližnjega kakor samega sebe!«
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Nedelja 15. nedelja med letom 14. julij
yy Danes je 15. nedelja med letom. Godujeta: Kamil de Lellis, redovni ustanovitelj in Frančišek Solan, redovnik.
yy V nedeljo, 21. julija 2019 je Krištofova nedelja in blagoslov vozil. Ob tej priložnosti bo potekalo zbiranje darov 
za vozila misijonarjev. Akcija MIVA se izvaja že od leta 1927, v Sloveniji pa poteka neprekinjeno zadnjih 32 let. 
Svoje darove boste oddali med običajno mašno nabirko.
yy Nekateri so na dopustu, drugi se odpravljate na zaslužene počitnice. Tudi vaš župnik je za en teden odklopil 
od rednega dela in si vzel čas zase. Odmik iz običajnega okolja je zelo dobrodošel, da se sprostimo, premislimo 
o poti, ki smo jo prehodili in naredimo načrte za prihodnost. Naj nas tudi na dopustu spremlja kakšna dobra 
duhovna misel ali zgodba, ki nam pomaga pri preverjanju svoje življenjske poti.
yy ODLOČITEV. Neki mož je bil zelo nesrečen zaradi svojega težkega življenja. O svojih težavah je pripovedoval 
zelo slavnemu menihu. »Ne zmorem več. To moje življenje je neznosno.« Menih je zagrabil prgišče pepela in ga 
stresel v kozarec sveže in čiste vode, ki ga je imel pred seboj na mizi. Nato se je obrnil k možu in mu rekel: »Poglej, 
to je tvoje trpljenje.« Vsa voda v kozarcu se je skalila in umazala. Menih je vodo zlil stran in zagrabil drugo prgišče 
pepela, z istega kupčka kot prej, potem je stopil k oknu in pepel zagnal v morje. Pepel se je v trenutku porazgubil 
in morje je ostalo enako kot prej. »Poglej,« je spregovoril menih. »Vsak dan se moraš odločiti, ali želiš biti kozarec 
vode ali pa širno morje.« Preveč je majhnih src, preveč omahljivih duš, preveč ljudi z ozko pametjo in odreve-
nelimi rokami. Ena največjih napak sodobnega časa je pomanjkanje poguma. 
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Opominjanje je spodbuda, če hkrati cenimo in dajemo priznanje pri-
zadevanju in če otrok odkrije, da njegovi starši ohranjajo potrpežljivo zaupanje. Otrok, ki je bil deležen ljubeče 
graje, čuti, da ga upoštevajo, zaznava, da je nekdo, da njegovi starši priznavajo njegove zmožnosti. To ne zah-
teva, da bi bili starši brez napake, temveč da znajo ponižno priznati svoje omejitve in pokažejo svoje prizade-
vanje, da bi se poboljšali. Vendar eno od pričevanj, ki jih otroci potrebujejo od staršev, je to, da ne dopuščajo, 
da bi jih premagala jeza. Otroka, ki je naredil kaj slabega, je treba opomniti, a nikoli kot nasprotnika ali kot 
koga, na katerega stresemo svojo jezo. Poleg tega mora odrasli vedeti, da so nekatera slaba dejanja povezana s 
slabostmi in omejitvami, ki so tipične za določeno starost. Zato bi bilo nenehno kaznovanje, pri katerem ne bi 
upoštevali različne teže dejanj, škodljivo in bi sprožilo malodušnost in slabo voljo. (269)
yy V mesecu juliju je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

15. nedelja med letom
za župljane
za + Kristino Valjavec, dar sosedov

14. julij

Ponedeljek
1900

Bonaventura, škof in c. uč.; Vladimir Kijevski, knez
po namenu

15. julij

Torek
1900

Marija Magdalena Postel, red. ustanov.; Elvira, opatinja
za + Janeza Ješeta, dar Sp. Trstenika

16.  julij

Sreda
1900

Aleš, spokornik; Hedvika Poljska, kraljica
za + Micko Štern, dar Repnikovih

17.  julij

Četrtek
1900

Elij iz Koštabone, diakon in muč.; Simon iz Lipnice, duhovnik
za + Francko Valjavec, dar družin Kokalj, Jošt in Srečnik

18.  julij

Petek
1900 

Arsenij Veliki, puščavnik; Simah, papež
za + Cilko Teran, dar sosedov

19.  julij

Sobota
2000

Apolinarij, škof in mučenec; Marjeta Antiohijska, mučenka
za + Zalko Zupan, dar brata Nandeta

20.  julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

16. nedelja med letom
za + Mici Pušavec, dar sosedov
v zahvalo

21.  julij

čiščenje in krašenje Trstenik – Petrovič Janez
Tenetiše –  Košnjek Jerič Petra

20.  julij


