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Kdo je moj bližnji? – Razlaga za telebane … Čeravno je prilika preprost in slikovit
način govora v preprostih vsakdanjih podobah, kjer je neka duhovna stvarnost
ponazorjena s prispodobo, imamo v današnjem času nemalo težav z razumevanjem
(uresničevanjem?) njene vsebine. Avtorica, Martha Bolton, vsebino prilike o
usmiljenemu Samarijanu predstavi na humorističen in hudomušen način – za
telebane. Ali naj morda zapišemo za butalce? V uprizoritvi, nekje ob poti v Jeriho, kjer
leži ranjenec, nastopajo Janez Firbec, ranjenec, duhovnik, levit in usmiljeni Samarijan.
FIRBEC: Sem Janez Firbec in se vam javljam v živo iz ceste v Jeriho. Tu ob meni leži
človek, ki je padel med razbojnike, ki so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in
odšli. Seveda smo bili tukaj tudi mi z našimi kamerami. Zanimivo pa je, da nihče ni niti
poskušal, da bi pomagal temu ubogemu možu. (DUHOVNIK se približuje.) Poglejte si
kar sami. Oprostite? Gospod župnik?! DUHOVNIK: Da? FIRBEC: Mi lahko poveste,
kako to, da hodite po drugi strani ceste? Kakšen poseben razlog? DUHOVNIK:
Seveda. Na oni strani leži na pol mrtev človek. FIRBEC: Mu ne boste pomagali?
DUHOVNIK: Mu ne boste vi? FIRBEC: Jaz sem trenutno v službi. DUHOVNIK: Jaz pa
zamujam na sestanek. (Odide.) FIRBEC: Ste videli? Nihče noče nič storiti. Počakajte!
Mislim, da prihaja levit. Morda bo on pomagal. Gospod? LEVIT: Želite? FIRBEC: A
vidite tega moža? LEVIT: Mislite tega, ki krvavi tamle ob cesti? FIRBEC: Ja, tega ja!
LEVIT: Ja, vidim ga. FIRBEC: No? A mu ne boste pomagali? LEVIT (pogleda
RANJENCA, nato spet FIRBCA, mirno.) Ne. FIRBEC: Ne? LEVIT: Saj nisem zdravnik.
FIRBEC: Pa mu ne bi vseeno pomagali? LEVIT: Zakaj pa mu vi ne bi pomagali?
FIRBEC: Saj pomagam – poročam o dogodku. LEVIT: Tudi jaz pomagam. Stojim tu,
tako da ima on tam dovolj prostora. FIRBEC: Mislim, da potrebuje vsa kaj drugega kot
prostor. LEVIT: Kakorkoli … ne rad se vmešavam v zadeve drugih! FIRBEC: Kaj pa če
bi tamle ob cesti ležal vaš brat? Si ne bi želeli, da bi mu kdo pomagal? LEVIT: To že.
(Stopi do RANJENCA in ga pogleda.) Ampak tale ni moj brat! (Odide.) FIRBEC: » … ni
moj brat … « To pove vse. Je naša družba res postala tako neusmiljena in hladna?
Nam človeško življenje res pomeni tako malo? Človek leži pretepen in oropan v
cestnem jarku, umira, vendar ni nikogar, ki bi mu priskočil na pomoč. SAMARIJAN: Kaj
se je tu zgodilo? FIRBEC: Tega človeka so napadli razbojniki in ga pretepli.

SAMARIJAN: Je vse v redu z njim? FIRBEC: Ne vem. Po mojem bo podlegel ranam.
SAMARIJAN: In zakaj mu nihče ne pomaga? FIRBEC: Prav o tem poročam. Vsi gredo
kar mimo in samo opazujejo. SAMARIJAN: Potem mu bom pomagal jaz. FIRBEC:
Sklepam, da ga poznate. SAMARIJAN: Ne. Bi ga mar moral? FIRBEC: Če pa mu
boste pomagali?! SAMARIJAN: Zato ni treba, da ga poznam. FIRBEC: Oprostite, mar
niste Samarijan. SAMARIJAN: Sem. FIRBEC: Ta človek pa je Jud. Mu boste vseeno
pomagali? SAMARIJAN: Ta človek je moj brat in potrebuje pomoč. To je edino važno.
FIRBEC (medtem ko SAMARIJAN pomaga RANJENCU): Ko bi le več ljudi ravnalo, kot
ta usmiljeni Samarijan. Kakšen svet bi to potem bil.
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Ob 19. uri
za + Viktorja Pušnika ter starše Marijo in Jožefa Hrastnika
Ob 19. uri
za + Julijano in Ignaca Miklavca ter Franca Miklavca
Doma ne bo daritve – svete maše!
Ob 19. uri
za + Ivana Planinšiča
Ob 19. uri
za + Jožefa Plevnika in starše Plevnik – Kumer ter sorodnike
Ob 14.30 na Sv. Antonu
Bogu in Devici Mariji na čast za dušni in telesni blagor
ženina Mihaela in neveste Martine ter njune družine
Ob 19. uri za + Alojza Miheliča
Neka žena je v nedeljo namesto kosila položila na mizo kup sena.
Družini je vzelo sapo, a si nihče ni upal reči niti besede. Takrat je
besedo povzela mama: »Petnajst let že kuham in postavljam pred
vas dobra jedila, a v vseh teh letih ni še nihče rekel, da je kosilo
dobro. Niti da ni dobro!« Bolj kot plačila si je mati želela prijazne
besede, prisrčno pohvalo in zahvalo … Kuhanje, strežba in druga
vsakdanja opravila so v ospredju tudi v današnjem evangeliju. Marta
kuha in pripravlja mizo, Marija pa sede in posluša Jezusa (prim. Lk
10,39). Jezus Marti prizna, da »skrbi« in ji na neki način da vedeti, da je
opazil njeno skrb, a obenem še bolj pohvali njeno sestro Marijo, ki mu
prisluhne. Jezus je prišel s poti. Verjetno je bil utrujen, a najbrž
potreben tudi prijazne besede in tega, da mu nekdo prisluhne. In to je
storila Marija, ki je »poslušala njegovo besedo«. Tako Jezus, čeprav
Božji Sin, pokaže na pristno in globoko človeško potrebo, ki jo dobro
opažamo tudi pri današnjih ljudeh: Človek potrebuje poslušanje,
sprejetost, razumevanje. Človek ni samo materialno bitje in ne
potrebuje samo gmotnih dobrin, ampak tudi poslušanje in sprejetost.
Kolikokrat kdo od starejših reče: »Saj nič ne potrebujem, le obiščite
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me, pogovorite se z menoj in pokažite mi, da sem vam dragocen!«
Številni mladostniki ne cenijo materialnih dobrin svojih staršev, ker v
njih ne vidijo ljubezni. Koliko raje bi videli, če bi jim starši naklonili več
časa in pozornosti. Kako napačno ravnajo starši, ki menijo, da je
pomembno le to, da dajo otrokom najmodernejša oblačila in igrače,
dober mobilni telefon, računalnik …, medtem ko otroci potrebujejo
njihovo ljubezen in čas! Kolikokrat napačno mislijo, da bodo otroci
zadovoljni, če jim nudijo materialno ugodje, a jih ne vzgajajo. Otroci
potem nimajo vrednot, po katerih bi živeli. Kako naj se v življenju
orientirajo, če jim bistveno manjka?
Poslušanje (D)drugega je za človekovo polno življenje
nadvse pomembno! Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Moj iskreni predlog je: Enkrat ne počni ničesar! Umiri se že končno!
V miru bivajo veselja življenja, ki smo jih zaradi stalne naglice izgubili.
Iz miru rastejo majhne pozornosti, ki potrebujejo veliko manj časa, kot si mislimo:
dobra beseda, prijazen obraz, hvaležen poljub, razumevajoče poslušanje,
nepričakovan telefonski klic, doma narejeno darilo, veselo pismo.
Izbriši iz svojega življenja smrtonosni: »Nimam časa«. Prenehaj z morilskim tempom.
Vzemi si čas, da boš dober človek za svoje soljudi. Phil Bosmans
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Ob 19. uri
za + Ljubico Martini
Ob 19. uri
za + Mirka Karata, Bogomirja in Bojano ter starše Praprotnik
Doma ne bo daritve – svete maše!
Ob 19. uri
za + Albina Hladnika in sorodnike
Ob 9. uri »Dom Hmelina« … Po namenu darovalca …
Ob 19. uri za + Janeza Iršiča in sina Ivana
Doma ne bo daritve – svete maše!
Z veseljem darujem – življenja rešujem!
Moj dar Boga slavi – za vse prevožene poti!
Bog vam naj stoterno povrne vašo dobro voljo in
blagoslavlja vsa vaša prizadevanja!
Med težavami, s katerimi se ljudje kar pogosto zatečejo k duhovniku, so
prav težave z molitvijo. Radi bi molili zbrano, pa jim to ne uspe. Zmanjka
jim časa za molitev. Nekaterim je nerodno, češ da nikoli ne molijo s
svojimi besedami, ampak uporabljajo le molitvene obrazce. Tudi meni
molitev predstavlja težavo, saj večkrat ne zmorem zbrano moliti ali pa si
ne vzamem dovolj časa zanjo. Celo veliki svetniki so poznali krizo
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molitve, ko na primer v molitvi niso občutili Božje navzočnosti, ampak
eno samo »puščavo« ali »noč duha«. Tudi Jezusovi učenci so imeli
težave z molitvijo, saj so ga prosili: »Gospod, nauči nas moliti« (Lk
11,1). Kolikokrat je ta iskrena prošnja tudi naša prošnja, ko se
znajdemo v težavah pri molitvi. Na prošnjo učencev, naj jih nauči
moliti, jih Jezus nauči očenaš. Tega tudi mi pogosto molimo, čeprav v
obliki, ki je zapisana v Matejevem evangeliju. Jezus začne »učno uro«
o molitvi s ključno besedo Oče – Abba. Svetopisemski strokovnjaki
pravijo, da to aramejsko besedo prevajamo z ljubkovalnim izrazom
»očka, ati …«. Kristus molitev začenja domače in prisrčno ter nas tako
s prvo besedo usmeri k podobi Boga, ki sloni na temeljni človeški
izkušnji, na zaupanju, ki ga ima otrok do očeta, do svojih staršev. Zaupni
naziv oče, očka naj opredeljuje tudi našo molitveno držo. Šele ko
imamo občutek, da smo popolnoma varni, v naročju nekoga, ki nas
zares sprejema in nudi varnost, lahko začnemo moliti. Ko duhovni
pisatelj Henry Nouwen govori o težavah pri molitvi, poudari, da se
moramo na začetku molitve vedno vprašati: »Kakšen je Bog h
kateremu molim?« Da je Bog kakor oče, je odlična priprava za našo
molitev, ki nas bo varovala tudi pred raztresenostjo. Zato si pred
molitvijo recimo: »Pogovarjal se bom z Očetom.« Oče da otrokom to,
kar je dobro. V zavesti, da je Bog naš oče, verujemo, da nam bo naklonil
to, kar je za nas dobro. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Poletje je! Vroče. Ti pa bolj razgrete glave, tako da … Vrzi v kovček kopalke, brisačo in Sveto
pismo, čeprav ti ga nekateri odsvetujejo brati, in odpotuj! Pa čeprav ne boš šel kam daleč. So
ljudje, ki prepotujejo svet po dolgem in počez, se potapljajo v morske globine, osvajajo ledene
višine … vse v želji, da »bi se našli«, da bi našli »od trnja do zvezd«! A za nekoga, ki se je
našel, je ta pot ponavadi zelo kratka, saj ve, da je pot do zvezd le delček krožne poti do sebe,
ali, kot je zapisal sv. Pavel: »Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti, da boste
neoporečni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega
rodu, med katerim žarite na svetu kakor zvezde« (Flp 2, 14-15). Če torej poznaš »bližnjico«,
res ni potrebe, da se potikaš križem kražem in se izgubljaš po brezpotjih. Si že zaprl kovček?
Krasno! Zdaj pa samo še ugasni telefon, izklopi računalnik in premakni v »prosti tek«! Poletje
je. Če lahko premnogi gospodje svoje poslanstvo opravljajo »v leru«, si lahko tudi ti privoščiš
kak dan ali teden oddiha. Pogrešali te ne bodo! Vsaj ti gospodje ne. Pogrešali pa so te
preko leta tvoji otroci, zakonec, prijatelji ..., ko si ti opravljal svoje »poslanstvo«. Pojdi
že! Pojdi! Ne skrbi: Božje kraljestvo ne bo propadlo, če si boš ti malo oddahnil. Ne
obnašaj se, kot da moraš ti rešiti svet. To je Kristusova naloga! In opravil jo je izvrstno. Ti
pa nikar ne misli, da si kaj posebnega, če kdaj pa kdaj vskočiš namesto Simona iz Cirene. Nisi
ne prvi ne zadnji! In tudi edin ne, hvala Bogu! Zato: Uživaj! Po: G. Čušin, Ognjišče 08/11
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