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SVETO LETO USMILJENJA – 8. 12. 2015 – 20. 11. 2016

BOŽJE IME JE USMILJENJE
Bog vedno znova odpušča zato, ker je
Bog; ker je Usmiljenje, ki je prva Božja
lastnost. Usmiljenje je Božje ime.
Ni položaja, iz katerega se ne bi mogli
rešiti. Ni nam treba utoniti v živem pesku,
v katerega se čedalje bolj pogrezamo, bolj
ko se poskušamo izvleči. Tam nas čaka
Jezus z iztegnjeno roko, da nas potegne iz
blata našega greha, iz brezna zla, v
katerega smo zdrsnili. Zadostuje, da
prenehamo lizati svoje rane in iskreno
pogledamo vase. Prositi ga moramo za
milost, da bi sprejeli svojo grešnost in
odgovornost za storjeno zlo. Bolj ko se
bomo sramovali in ponižali, hitreje in
močneje nas bo objelo Božje usmiljenje. Jezus na s čaka in nas
prehiteva. Drži nas za roko in je potrpežljiv z nami. Bog je zvest.
Usmiljenje bo vedno večje od vsakega greha. Nihče ne more
postaviti meje odpuščajoči Božji ljubezni. Če le dvignemo pogled k
njemu – proč od svojega popka in svojih ran – in se vsaj za špranjo
odpremo delovanju milosti, Jezus iz naših grehov, iz tega, kar smo, iz
našega niča, iz naše bede naredi čudeže.
V mislih imam Jezusov prvi čudež, ki ga je njegova mati tako rekoč
»izsilila« na svatbi v galilejski Kani. Jezus je takrat v najboljše vino

spremenil vodo, ki so jo uporabljali za obredno umivanje, za
očiščevanje od grehov. Gospod vina ni naredil iz niča, ampak iz
umazane vode, s katero so »umivali« svojo duhovno nečistost. Čudeže
dela iz stvari, ki se nam zdijo nečiste. Spremeni jih in s tem potrdi
besede apostola Pavla v Pismu Rimljanom: »Kjer se je pomnožil greh,
se je še veliko bolj pomnožila milost« (Rim 5, 20).
O tem govorijo tudi cerkveni očetje. Sveti Ambrož pravi: »Krivda
nam je bolj koristila kot škodovala, ker je omogočila Božjemu
usmiljenju, da nas je odrešilo« (De institutione Virginis, 104). In spet:
»Bogu je bilo ljubše imeti več ljudi, katerim je lahko odpustil grehe in
jih odrešil, kot da bi imel samo enega Adama brez greha. (De
paradiso, 47).
Otroke lahko učimo usmiljenja tako, da jih seznanjamo z
evangeljskimi zgodbami, s prilikami, in se z njimi pogovarjamo.
Predvsem pa tako, da jim damo usmiljenje doživeti in razumeti, da v
življenju ni potrebno ne narediti nobenega greha, ampak vedno znova
vstati iz njega. Rekel sem že, da je družina naša najbližja bolnišnica:
kadar zbolimo, se zdravimo v njej, dokler je mogoče. Družina je prva
šola za otroke, nepogrešljivi zgled za mlade in najboljši dom za
ostarele. Naj še dodam, da je družina prva šola usmiljenja, ker v njej
doživljamo ljubezen in odpuščanje ter se učimo ljubiti in odpuščati.
(Frančišek, Božje ime je usmiljenje, str. 76-77)
Ko je naš pogled uprt v Jezusa in njegovo usmiljeno obličje,
lahko dojamemo ljubezen Svete Trojice. Poslanstvo, ki ga je Jezus
prejel od Očeta, je bilo v tem, da razodene skrivnost božanske
ljubezni v njeni polnosti. »Bog je ljubezen« (1 Jn 4,8.16), zatrdi
evangelist Janez prvič in edinkrat v vsem Svetem pismu. Ta
ljubezen je odslej vidna in otipljiva v vsem Jezusovem življenju.
Njegova oseba ni nič drugega kot ljubezen, ljubezen, ki se daje
zastonj. Njegovi odnosi z ljudmi, ki se mu približajo, kažejo nekaj
enkratnega in neponovljivega. Znamenja, ki jih dela, zlasti v
odnosu z grešniki, ubogimi, izključenimi, bolniki in trpečimi, so
poučevanje o usmiljenju. Vse v njem govori o usmiljenju. Ničesar ni
v njem, kar bi bilo brez sočutja.
(Papež Frančišek, Obličje usmiljenja 8)

Ideja sv. Frančiška Saleškega je, da je treba vsako stvar za
Boga in bližnjega narediti iz ljubezni, ne zaradi dolžnosti. To je
eden izmed stebrov prave vzgojne prakse. Če gre na primer mlad
človek k sveti maši zaradi obveznosti, se bo zgodilo, da komaj se
osvobodi vajeti, ga pri maši ne boš več videl. Mogoče se bo v cerkev
vrnil za poroko, če se bo sploh imel namen poročiti. Če pa bo v sveti
maši odkril bogastvo, ga ne bo treba niti spomniti, kam naj gre: on
sam te bo presenetil. Pomisli, kako je lepo, ko vidiš koga od mladih
med tednom pri sveti maši. To si je izbral po nagibu srca in ne
zaradi dolžnosti.
O tem je sveti Frančišek Saleški veliko pisal: »V vsem morata
vladati sveta svoboda in odkritosrčnost. Ne smemo imeti drugih
zakonov ali drugih prisil kot samo ljubezen. Verjamem, da, če me
dobro razumete, govorim resnico in se bojujem za dobro stvar, ko
branim sveto in prijetno svobodo duha in jo častim na prav
poseben način brez razsipništva in razuzdanosti, ki nista nič
drugega kot lažni maski svobode.«
(prim. Diego Goso, Klepet z don Boskom, str. 36-37)
Svetoletno romanje v stolnico

V svetem letu usmiljenja smo na
praznik sv. Jožefa v soboto 19. 3.
romali v koprsko stolnico, se
veselili darov Božjega usmiljenja
do nas in sklenili, da bomo prejeto
usmiljenje delili tudi svojim bližnjim.
Duhovne vaje v Šmarjeti
Veroučenci 7. in 8. razreda, ki se
odločajo za prejem zakramenta
svete birme, so od 4. do 6. 3. v
Šmarjeti na Dolenjskem spoznavali darove Svetega Duha in svoj
poklic ob Božji besedi, sveti
evharistiji, ob resnem delu in igri v
veselju. K sveti birmi se ne pristopa na silo, ker kdo drug tako
hoče. Vsaj zametke odrasle vere je potrebno pokazati.

»Delajte danes tako, da vam jutri
ne bo treba zardevati.« (sv. Janez Bosko)

OBVESTILA
03. 04. 2. velikonočna – bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja
07. 04. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
10. 04. 3. velikonočna nedelja
12. 04. sestanek Karitas
13. 04. biblična skupina
14. 04. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
16. 04. STIČNA DIHA – delavnice in koncert mladih za mlade ob 17.00
17. 04. 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega Pastirja;
svetovni dan molitve za duhovne poklice
21. 04. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
22.-24. 4. vikend s svetim pismom za 4. – 5. – 6. razred
24. 04. 5. velikonočna nedelja – spomin Marije Pomočnice
27. 04. biblična skupina
28. 04. rožni venec za duhovne poklice, družine, župnijo in Cerkev
30. 04. spomin sv. Janeza Boska
01. 05. 6. velikonočna nedelja, začetek šmarnične pobožnosti
05. 05. GOSPODOV VNEBOHOD; sveti maši ob 9.30 in 19.00; rožni venec
5.-6. 5. obisk bolnikov
06. 05. prvi petek; prva sveta spoved prvoobhajancev
07. 05. prva sobota;
08. 05. 7. velikonočna nedelja – dan staršev
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