
dan praznik božja beseda svetopisemski odlomek tema bule ob letu usmiljenja tema/naslov govornik

1. 5. 2016 nedelja 6. velikonočna nedelja patri

2. 5. 2016 ponedeljek
sv. Atanazij
prošnji dan

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,26-16,4):  Kadar pa
pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz poslal od Očeta, Duh
resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni. Pa tudi
vi boste pričevali, ker ste od začetka pri meni. To sem vam
povedal, da se ne pohujšate. Iz shodnic vas bodo
izobčevali; pride celo ura, da bo vsak, ki vas umori, mislil,
da služi Bogu. In to bodo delali, ker niso spoznali ne Očeta
ne mene. A to sem vam rekel, da se boste, ko pride ura za
to, spominjali, da sem vam povedal jaz. Spočetka vam tega
nisem povedal, ker sem bil pri vas.

Ne padimo v brezbrižnost, ki ponižuje, v
navajenost, ki omrtvi duha in mu prepreči, da bi
odkril kaj novega; ne padimo v cinizem, ki uničuje.
Odprimo svoje oči, da bomo videli bedo sveta, rane
tolikih bratov in sester, ki so prikrajšani za
dostojanstvo, in se čutímo izzvane, da poslušamo
njihov krik na pomoč. Naše roke naj primejo njihove
in jih pritegnimo k sebi, da bodo začutili toplino
naše navzočnosti, prijateljstva in bratstva. Naj
njihov krik postane naš in bomo skupaj lahko
zdrobili ograde brezbrižnosti, ki pogosto suvereno
vlada in prikriva hinavščino in sebičnost. (15)

Usmiljenje in odpuščanje v slovenski družbi in politiki.
Primer svetle, dobre prakse dogodka, ki je pokazal na to, da lahko tudi v slovenski družbi usmiljenje
in odpuščanje dobi pozitiven odmev. Morda lahko navdihnjeni po Svetem Duhu spoznamo, kako
premagati strah sedanjega preloma naše civilizacije. Ker je mesec šmarnic, poskušajmo najti tudi
vzporednico v Marijinem življenju, ki je opisano v Svetem pismu, ali v naši osebni pobožnosti do
Marije. Izogibajmo se teorijam. Osredotočimo se na izraz usmiljenja in ga na kratko opišimo.
Navedena besedila so samo v pomoč. 1

3. 5. 2016 torek
sv. Filip in Jakob
prošnji dan

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,12-14):  Resnično,
resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih
izvršujem jaz, tudi sam izvrševal; in še večja kot ta bo
izvrševal, ker grem k Očetu. In kar koli boste prosili v
mojem imenu, to bom storil, da se Oče poveliča v Sinu. Če
me boste kaj prosili v mojem imenu, bom to spolnil.

Nosilna preklada, ki drži pokonci življenje Cerkve,
je usmiljenje. Vse njeno pastoralno delovanje bi
moralo biti ovito v nežnost, s katero naj se obrača
na vernike; nič od njenega oznanila in njenega
pričevanja svetu ne sme pogrešati usmiljenja.
Verodostojnost Cerkve hodi po poti usmiljene in
sočutne ljubezni. (10)

Usmiljenje in odpuščanje v župniji.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja in odpuščanja v našem župnijskem občestvu. Posebej tisto, ki
je imelo dober, pozitiven odmev. Gre za konkretno dejanje. Skupaj smo na poti (skupaj prosimo
Očeta v Jezusovem imenu), zato vidimo smisel v življenju v naši župniji. To lahko podkrepimo tudi z
navdihom iz Marijinega življenja ali življenja svetnikov – danes godujeta sv. Filip in Jakob. 2

4. 5. 2016 sreda prošnji dan

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 16,12-13):  Še mnogo
vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa
pride on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici; ne bo
namreč govoril sam od sebe, temveč bo govoril, kar bo
slišal, in vam bo oznanjal prihodnje reči.

»Vekomaj traja njegovo usmiljenje,« je odpev, ki
sledi vsaki vrstici 136. psalma, medtem ko
pripoveduje zgodovino Božjega razodevanja. V
moči usmiljenja so vsi dogodki Stare zaveze nabiti
z globoko odrešenjsko veljavo. Usmiljenje naredi iz
Božje zgodovine z Izraelom zgodovino odrešenja.
Videti je, kot da hočemo  – kot psalm – z nenehnim
ponavljanjem besed: »Vekomaj traja njegovo
usmiljenje,« zdrobiti krog prostora in časa, da bi
vse vključili v večno skrivnost ljubezni. To je, kot bi
hoteli reči, da bo človek ne le v zgodovini, ampak
vso večnost vedno pod usmiljenim pogledom
Očeta. Ni naključje, da je izraelsko ljudstvo ta
psalm, »veliki halel«, vključilo v najpomembnejše
bogoslužne praznike. (7)

Usmiljenje in odpuščanje v podajanju vere.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja in odpuščanja pri podajanju vere. Vero podajajo najprej starši,
ki so prvi kateheti. Potem duhovniki in tudi stari starši, ki so pogosto steber vrednot v družini. Vsi smo
deležni Jezusovega duhovništva po krstu. Zato je vsako naše dejanje lahko oznanjevanje. Posebej
pa so dragocena tista dejanja, s katerimi smo želeli spodbuditi življenje iz vere v naših bližnjih. Se
nam je pri tem zgodil kak milosten dogodek? Vse lahko podkrepimo tudi s primerom iz Marijinega
življenja ali naše pobožnosti do Marije. Osredotočimo se na konkreten, pozitiven dogodek. 3

5. 5. 2016 četrtek vnebohod patri

6. 5. 2016 petek
začetek binkoštne
devetdnevnice

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 16,20-23):  Resnično,
resnično, povem vam: Jokali boste in žalovali, svet pa se
bo veselil; vi boste žalovali, toda vaša žalost se bo
spremenila v veselje. Žena na porodu je žalostna, ker je
prišla njena ura. Ko pa porodi dete, od veselja, da je človek
rojen na svet, ne misli več na bridkost. Tudi vi zdaj žalujete;
a zopet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in vašega
veselja vam ne bo nihče vzel. In tisti dan me ne boste nič
vpraševali. Resnično, resnično, povem vam: Ako boste
Očeta kaj prosili v mojem imenu, vam bo dal.

Kakor opažamo, je usmiljenje v Svetem pismu
ključna beseda, s katero se označuje Božje
delovanje do nas. Ne omejuje se, ko nam izraža
svojo ljubezen, ampak jo naredi vidno in otipljivo.
Ljubezen tudi sicer ne more nikoli biti abstraktna
beseda. Že po svoji naravi gre za oprijemljivo
življenje: za namene, drže in vedenje, ki se izražajo
v vsakdanjem delovanju. Božje usmiljenje je
njegova odgovornost do nas. On se čuti
odgovornega, to je, želi nam dobro in nas hoče
videti srečne, polne veselja in vedre. Isto valovno
dolžino mora ujeti usmiljena ljubezen kristjanov.
Kakor ljubi Oče, tako ljubijo otroci. Kakor je on
usmiljen, tako smo poklicani, da smo usmiljeni tudi
mi drug do drugega. (9)

Usmiljenje in odpuščanje v družini kot vzorec oblikovanja v veri.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja in odpuščanja v družini. Če je naš Gospod Jezus Kristus dal
vsako porodnico za primer, kako se človek na skrivnosten način odpira Bogu, smemo tudi mi upati na
to, da bo naša družina učilnica vere. Kadar prekinemo vsakdanjik in smo bližje skupaj, kadar celo
izrečemo besede odpuščanja, je to milostni čas. Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki
je prinesel v naše življenje nekaj lepega, dobrega. Vse lahko podkrepimo s primerom Marijinega
življenja ali naše pobožnosti do nje. Priložena besedila so za našo osebno vzpodbudo. 4

7. 5. 2016 sobota
binkoštna
devetdnevnica 2

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,20-21):  A ne
prosim samo zanje, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi
besedi verovali vame, da bodo vsi êno, kakor ti, Oče, v
meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama êno, da bo svet
veroval, da si me poslal ti.

Cerkev ima poslanstvo, da oznanja Božje
usmiljenje, utripajoče srce evangelija, ki mora samo
od sebe doseči srce in duha vsakega človeka.
Kristusova nevesta si privzema ravnanje Božjega
Sina, ki gre vsakemu naproti in nikogar ne izloča. V
naših časih, ko se Cerkev zavzema za novo
evangelizacijo, zahteva tema usmiljenja novo
navdušenje in obnovljeno pastoralno dejavnost. Za
Cerkev in za verodostojnost njenega oznanila je
odločilno, da v prvi osebi živi in pričuje za
usmiljenje. Njena govorica in dejanja morajo
posredovati usmiljenje, da bo prodrla v srca ljudi in
jih izzvala, da bodo našli pot vrnitve k Očetu. (12)

Usmiljenje in odpuščanje pri katehezi.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja ali odpuščanja pri katehezi. Ko podajamo vero in versko
znanje, ustvarimo okolje staršev in veroučencev, ki so lepa skupina in priložnost za pogovor o
osebnem odnosu do Boga. Morda nam je med tem časom Bog v še posebej veliki veri naklonil moč,
da smo bili usmiljeni ali pa da smo znali odpuščati in smo videli, kako to ni bilo zaman. Osredotočimo
se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo
izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena
besedila so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 5

8. 5. 2016 nedelja

7. velikonočna nedelja
binkoštna
devetdnevnica 3 patri

9. 5. 2016 ponedeljek

sv. Izaija
binkoštna
devetdnevnica 4

To sem vam povedal, da bi v meni imeli mir. Na svetu
boste imeli stisko; a zaupajte, jaz sem svet premagal. (Jn
16,33)

Tudi Matejev poklic je vključen v obnebje
usmiljenja. Ko je šel Jezus mimo davčnega urada,
so se njegove oči srečale z Matejevimi. Ta pogled
je bil nabit z usmiljenjem, ki je odpuščalo grehe
tega človeka, premagalo odpor drugih učencev in
izbralo njega, cestninarja in grešnika, da je postal
eden dvanajsterih. Ko je sv. Beda Častitljivi razlagal
ta evangeljski prizor, je zapisal, da je Jezus
pogledal Mateja z usmiljeno ljubeznijo in ga izbral
miserando atque eligendo. Ta izraz se me je vedno
globoko dotaknil, tako da sem si ga izbral za geslo.
(8)

Usmiljenje in odpuščanje na delovnem mestu.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja ali odpuščanja na delovnem mestu. Pogosto čutimo prelom
med svetom, ki ga živimo v župniji ali doma ter svetom na delovnem mestu. Zdi se, kot da živimo v
brezbožnem okolju. Toda Jezus ne tarna ampak pravi, da je svet premagal. In premagal ga je tako,
da ga je vzljubil. Imamo mi kakšno konkretno dejanje usmiljenja in odpuščanja na delovnem mestu, ki
bi ga lahko delili z drugimi in dali pogum vsemu občestvu? Osredotočimo se na konkretno dejanje,
dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s
primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le za naše
osebno razmišljanje in spodbudo. 6



10. 5. 2016 torek

sv. Job
binkoštna
devetdnevnica 5

Po teh besedah je Jezus povzdignil oči k nebu in rekel:
»Oče, ura je prišla. Poveličaj svojega Sina, da tvoj Sin
poveliča tebe, kakor si mu dal oblast nad vsem človeštvom,
da bo vsem, katere si mu dal, podelil večno življenje. To pa
je večno življenje, da poznajo tebe, edinega pravega Boga,
in katerega si poslal, Jezusa Kristusa.« (Jn 17,1-3)

Prva resnica Cerkve je Kristusova ljubezen. Tej
ljubezni, ki gre vse do odpuščanja in darovanja
sebe, Cerkev služi in jo posreduje ljudem. Kjer je
torej navzoča Cerkev, tam mora biti tudi očitno
Očetovo usmiljenje. V naših župnijah, skupnostih,
združenjih in gibanjih, skratka, kjerkoli so kristjani,
mora vsak najti oazo usmiljenja. (12)

Usmiljenje in odpuščanje pri srečevanju v zakonski skupini.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja ali odpuščanja v zakonski skupini. Zakonske skupine so kot
ena izmed oblik prizadevanja za dober in kvaliteten zakonski odnos primer usmiljenja, ki nam ga Bog
izkazuje po sozakoncu ali po drugih zakoncih. Zakon je izjemno okolje razodevanja Boga zaradi
medčloveške bližine, ki nastopi v njem, ter resnicoljubnosti, ki se gradi znotraj njega. Zakonska
skupina je lahko mlačno družabno srečevanje ali pa res kraj resnice in svobode. In takrat so dela
usmiljenja še posesebej očitna. Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v
naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega
življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le za naše osebno razmišljanje in
spodbudo. 7

11. 5. 2016 sreda
binkoštna
devetdnevnica 6

Že nisem več na svetu; oni so na svetu, a jaz odhajam k
tebi. Sveti Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal,
da bodo êno kakor midva. Dokler sem bil med njimi, sem
jih varoval in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sinu
pogubljenja, da se spolni pismo. Zdaj pa grem k tebi; in o
tem govorim na svetu, da bi imeli v sebi polnost mojega
veselja. (Jn 17,11-13)

Živo hrepenim, da bi krščansko ljudstvo ob tem
jubileju premišljevalo o telesnih in duhovnih delih
usmiljenja. Tako se bo prebudila naša vest, ki je
pogosto dremava pred dramo revščine. Tako bomo
vedno bolj vstopali v srce evangelija, kjer so ubogi
privilegiranci Božjega usmiljenja. Jezusovo
oznanilo nam prikaže ta dela usmiljenja, da bi lahko
razumeli, ali živimo kot njegovi učenci ali ne.
Odkrijmo znova dela telesnega usmiljenja: lačne
nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike
sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati,
mrliče pokopavati. In ne pozabimo na dela
duhovnega usmiljenja: dvomljivcem svetovati,
zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti,
žalivcem odpustiti, nadležne prenašati, za žive in
mrtve Boga prositi. (15)

Usmiljenje in odpuščanje pri bolnih in umirajočih.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja ali odpuščanja pri človeku, ki je bolan ali umira. Starost,
bolezen ali smrt so pomembne točke našega življenja. Ker nas neizogibno duhovno zaznamujejo jih
odrivamo od sebe. Če jih sprejmemo z vernim srcem, pa lahko rodijo globoka dejanja usmiljenja in
odpuščanja. Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj
dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše
pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 8

12. 5. 2016 četrtek

sv. Leopold Mandić
binkoštna
devetdnevnica 7

A ne prosim samo zanje, ampak tudi za tiste, ki bodo po
njihovi besedi verovali vame, da bodo vsi êno, kakor ti,
Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama êno, da
bo svet veroval, da si me poslal ti. (Jn 20,21)

Tu jubilejno leto hočemo preživeti v luči Gospodove
besede: usmiljeni kakor Oče. Evangelist podaja
Jezusov nauk, ko pravi: »Bodite usmiljeni, kakor je
usmiljen tudi vaš Oče!« (Lk 6,36). Ta življenjski
program je zahteven in obenem bogat z veseljem in
mirom. Jezusova zahteva se obrača na vse, ki
poslušajo njegov glas (prim. Lk 6,27). Da bi bili
sposobni usmiljenja, moramo torej najprej
prisluhniti Božji besedi. To pomeni, da je treba
ponovno odkriti vrednost tihote za premišljevanje
Besede, ki nas nagovarja. Na ta način je mogoče
zreti Božje usmiljenje in si ga privzeti za življenjski
slog. (13)

Usmiljenje in odpuščanje v načinu govorjenja.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja in odpuščanja. Kako govorimo, je zelo pomembno. Prav rado
se zgodi, da si ljudje zapomnijo nekaj, kar smo povedali spotoma, skoraj ne da bi opazili. Zdi se, da je
prav vsaka beseda pomembna. Ker smo "sol zemlje" nas mnogi natančno opazujemo. Kako dati
zgled? Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega
in lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do
Marije. Priložena besedila so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 9

13. 5. 2016 petek

sv. Fatimska Mati
Božja
bilkoštna
devetdnevnica 8

»Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlajši, si se
opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se postaraš,
boš raztegnil svoje roke in drug te bo opasal in odvedel,
kamor nočeš.« To pa je rekel, ker je hotel naznaniti, s
kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko mu je to povedal,
mu je rekel: »Hôdi za menoj!« (Jn 21,18-19).

Poseben vidik svetega leta je romanje, ker je to
podoba poti, ki jo vsak človek prehodi v svojem
življenju. Življenje je romanje in človek je popotnik,
romar, ki prehodi pot do želenega cilja. Tudi za to,
da dospe do svetih vrat v Rimu in vsakem drugem
kraju, bo moral vsak, glede na svoje moči, opraviti
romanje. To bo znamenje dejstva, da je tudi
usmiljenje cilj, ki ga je treba doseči in zahteva
zavzetost in žrtev. Romanje naj bo torej spodbuda
za spreobrnjenje. Ko bomo stopili skozi sveta vrata,
se bomo pustili objeti Božjemu usmiljenju in se
bomo obvezali, da bomo tudi mi usmiljeni z drugimi,
kakor je Oče z nami. (14)

Lepa jesen življenja izkazuje usmiljenje.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja in odpuščanja. Ob starejšem človeku začutimo, kako lepa je
lahko jesen življenja. Če človek živi svojo starost v hvaležnosti in vsak dan pokaže, za kaj se splača
živeti, je to veliko dejanje usmiljenja. Ob tem naslovu opišimo dogodek, ki bo pokazal, kako smo
spoznali, da starost ni prekletstvo, ampak blagoslov. Osredotočimo se na konkretno dejanje,
dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s
primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le za naše
osebno razmišljanje in spodbudo. 10

14. 5. 2016 sobota
binkoštna
devetdnevnica 9

Ko je torej Peter videl tega, je Jezusu rekel: »Gospod, kaj
pa ta?« (Jn 21,21)

Usmiljeni kakor Oče je torej geslo svetega leta. V
usmiljenju imamo dokaz za to, kako nas Bog ljubi.
Daje se vsega, za vedno, zastonj, in ne da bi kaj
zahteval v zameno. Pride nam na pomoč, ko ga
pokličemo. Lepo je, da se vsakodnevna molitev
Cerkve začne z besedami: »O Bog, ozri se name in
me poslušaj. Gospod, pridi in mi pomagaj« (Ps
70,2). Pomoč, ki jo pokličemo, je že prvi korak
Božjega usmiljenja do nas. On nas prihaja rešit iz
slabotnosti, v kateri živimo. Njegova pomoč pa je v
tem, da dojamemo njegovo navzočnost in njegovo
bližino. Ko se nas dan za dnem dotika njegovo
sočutje, lahko tudi mi postajamo sočutni do vseh.
(14)

Kako lahko posebne karizme v Cerkev prinašajo usmiljenje?
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja ali odpuščanja ob posebnih karizmah v Cerkvi. Doživetje, ki
nam je dalo jasno znamenje, da je Bog z nami in da deluje. Osredotočimo se na konkretno dejanje,
dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s
primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le za naše
osebno razmišljanje in spodbudo. 11

15. 5. 2016 nedelja binkošti patri

16. 5. 2016 ponedeljek
Marija, Mati Cerkve (2)
– binkoštni ponedeljek

In pohiteli so, prišli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, v jasli
položeno. Ko so to videli, so povedali, kar jim je bilo rečeno
o tem detetu. In vsi, ki so slišali, so se čudili temu, kar so
jim povedali pastirji; Marija pa je vse te besede ohranila in
jih v svojem srcu premišljevala. (Lk 2,16-19)

V prilikah, ki so posvečene usmiljenju, Jezus
razodeva, da je Božja narava kakor narava očeta.
Ne prizna poraza, dokler s sočutjem in usmiljenjem
ne izniči greha in ne premaga zavračanja.
Poznamo te prilike, zlasti tri: o izgubljeni ovci in
izgubljeni drahmi in o očetu z dvema sinovoma
(prim. Lk 15,1-32). V teh prilikah je Bog vedno
predstavljen kot poln veselja, še posebej ko
odpušča. V njih najdemo jedro evangelija in naše
vere, ker je usmiljenje predstavljeno kot moč, ki
premaga vse, ki napolni srce z ljubeznijo in ki tolaži
z odpuščanjem. (9)

Tudi samsko življenje je priložnost za usmiljenje.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja ali odpuščanja v samskem življenju. Pogosto pojmujemo
samsko življenje kot nekaj praznega. Tudi v Cerkvi veliko govorimo o družini in za družine. Vendar pa
je samsko življenje lahko napolnjeno s smislom in izkazuje usmiljenje. Osredotočimo se na konkretno
dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko
podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le
za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 12



17. 5. 2016 torek

Prišli so v Kafarnaum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem
ste se po poti menili?« Ti pa so molčali. Po poti so se
namreč med seboj pogovarjali, kdo je največji. In sédel je,
poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti prvi,
bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 9,33-35)

Ljudje se namreč s svojo sodbo ustavijo na površju,
medtem ko Oče vidi v globino. Koliko hudega
povzročijo besede, ko jih podžigata ljubosumje in
zavist! Govoriti slabo o bratu, ko ga ni zraven, je
isto, kot da bi ga postavili v slabo luč, umazali
njegov ugled in ga pustili v zobeh opravljanja. Ne
soditi in ne obsojati pa pomeni, da znamo nabrati,
kar je dobrega v vsakem človeku, in ne dopustiti,
da bi moral ta trpeti zaradi naše pristranske sodbe
ali zaradi našega domišljanja, da vse vemo. Vendar
pa to še ne zadošča, da bi izrazili usmiljenje. Jezus
zahteva, da tudi odpustimo in darujemo; da smo
orodja odpuščanja, ker smo ga mi že prej prejeli od
Boga; da smo velikodušni do vseh, vedoč, da tudi
Bog velikodušno deli svojo naklonjenost vsem nam.
(14)

Resnična enakost v družbi je delo usmiljenja.
Primer svetle, dobre prakse iz življenja ali dejanja usmiljenja v življenju v katerem ne spodbujamo
samo tistega, ki je močan, ampak vidimo tudi tistega, ki je šibak. Kristjani imamo v zgledu Jezusa
Kristusa lep zgled majhnosti in šibkosti. Doseči resnično enakost v skupinah in družbi je zelo težko.
Po drugi strani pa je v sodobni družbi enakost velikokrat zlorabljena beseda. Enakost kot pojem je
večkrat zlorabljen prav s strani močnejših in bogatih. Po drugi strani pa revščina sama na sebi ni
ideal. Kako v konkretnih odnostih doseči, da bo štela beseda vsakega človeka in da bomo v našem
okolju spodbujali tisto, kar je resnično kvalitetno. Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki
je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz
Marijinega življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le za naše osebno
razmišljanje in spodbudo. 13

18. 5. 2016 sreda

Spregovoril je Janez in mu rekel: »Učenik, nekoga, ki ne
hodi z nami, smo videli, da je v tvojem imenu izganjal
duhove, pa smo mu branili.« Jezus je rekel: »Ne branite
mu; zakaj nihče ne more storiti čudeža in takoj nato hudo
govoriti o meni. Kdor namreč ni zoper nas, je za nas. (Mr
9,38-40)

V Lukovem evangeliju najdemo še en pomemben
vidik, kako naj z vero preživimo ta jubilej.
Evangelist pripoveduje, kako se je Jezus neke
sobote vrnil v Nazaret in je kot po navadi vstopil v
shodnico. Poklicali so ga, naj prebere Sveto pismo
in ga razloži. Odlomek je bil iz preroka Izaija, kjer je
bilo zapisano: »Duh Gospodov je nad menoj, ker
me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, da oznanim jetnikom oproščenje in da
bo slepim vrnjen vid, da izpustim zatirane na
prostost, da oznanim leto Gospodovega
usmiljenja« (61,1-2). (16)

Videti dobro v človeku pripravlja okolje usmiljenja.
Primer svetle, dobre prakse iz življenja ali delo usmiljenja v življenju, v katerem se trudimo v bližnjem
najti najprej dobro. Ko smo človeku že vzeli dobro ime, je to težko popraviti. Tudi opravičilo je bolj ali
manj dobra oblika "krpanja lukenj". Zato je tako pomembno, da znamo v človeku videti dobro.
Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in
lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do
Marije. Priložena besedila so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 14

19. 5. 2016 četrtek

Zakaj kdor koli vam dá piti čašo vode zaradi tega, ker ste
Kristusovi, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega
plačila. (Mr 9,41)

V tem kontekstu ne bo brez koristi, če spomnimo
na odnos med pravičnostjo in usmiljenjem. To nista
dva med seboj nasprotujoča si pojma, ampak dve
razsežnosti ene in edine resničnosti, ki se postopno
razvija, dokler ne doseže svojega vrhunca v
polnosti ljubezni. Pravičnost je temeljni pojem za
civilno družbo, ko se normalno sklicujemo na pravni
red, po katerem se izvajajo zakoni. Pod
pravičnostjo razumemo tudi, da je treba vsakemu
dati to, kar mu pripada. V Svetem pismu se
pogosto omenja Božja pravičnost in Bog kot sodnik.
S pravičnostjo je običajno mišljeno celovito
spolnjevanje postave in vedênje dobrega Izraelca v
skladu v Božjimi zapovedmi. (20)

Usmiljenje ni laž.
Primer svetle, dobre prakse iz življenja ali dejanja, ki kaže na to, kako je usmiljenje pravo šele takrat,
ko smo pripravljeni resnici pogledati v oči. Človeško spoštovanje upošteva resnico. Koliko dobrih
sklepov in želja se je že razblinilo ali izgubilo v nič, ker dobre želje niso temeljile na resnici. Šele ko
medsebojno resnico doživimo v vsej polnosti, pa spoznamo, kako Bog deluje. Osredotočimo se na
konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo
lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena besedila
so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 15

20. 5. 2016 petek

In jaz bom prosil Očeta in vam bo dal drugega Tolažnika,
da ostane pri vas vekomaj, Duha resnice, ki ga svet ne
more prejeti, ker ga ne vidi in tudi ne pozna; vi pa ga
poznate, zakaj prebiva pri vas in bo v vas. (Jn 14,16-17)

Ko bi se Bog ustavil pri pravičnosti, bi nehal biti
Bog, bil bi tak kot vsi ljudje, ki se sklicujejo na
izpolnjevanje postave. Sama pravičnost ne
zadošča in izkustvo nas uči, da s sklicevanjem zgolj
na pravičnost tvegamo, da jo bomo uničili. Zato gre
Bog z usmiljenjem in odpuščanjem onstran
pravičnosti. To ne pomeni, da razvrednoti
pravičnost ali da jo naredi odvečno, nasprotno.
Kdor pogreši, mora plačati kazen. Samo da tu ni
konec, ampak šele začetek spreobrnjenja, da bi se
izkusilo nežnost odpuščanja. Bog ne zavrača
pravičnosti. Vključuje jo in presega z višjim
dogodkom, v katerem se izkusi ljubezen, ki je
temelj resnične pravičnosti. (21)

Odgovorna vzgoja otrok izkazuje usmiljenje.
Primer svetle, dobre prakse ali dejanje odpuščanja, ki kaže na to, da ima odgovorna, včasih stroga
vzgoja otrok močno razsrežnost ljubezni in usmiljenja. Navkljub splošnemu mnenju, da je strogost
večinoma odveč, lahko otroku ali mladostniku odpre nova obzorja v življenju. Osredotočimo se na
konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo
lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena besedila
so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 16

21. 5. 2016 sobota

Resnično, povem vam: Kdor božjega kraljestva ne sprejme
kakor otrok, ne pride vanj.« In objemal jih je, polagal nanje
roke in jih tako blagoslavljal. (Mr 10,15-16)

Pod križem je Marija skupaj z Janezom, učencem
ljubezni, priča besed odpuščanja, ki pridejo z
Jezusovih ustnic. Najvišje odpuščanje tistim, ki so
ga križali, nam kaže, kako daleč lahko pride Božje
usmiljenje. Marija potrjuje, da Sinovo usmiljenje ne
pozna meja in doseže vse, ne da bi koga izključilo.
Obrnimo se nanjo s starodavno in vedno novo
molitvijo Salve Regina (Pozdravljena, kraljica), da
ne bo nikoli naveličala obračati svojih milostljivih oči
na nas. Naj nas naredi vredne, da bomo zrli obličje
usmiljenja, njenega Sina Jezusa.

Marija, ohrani naše mlade čiste v srcu!
Primer svetle, dobro prakse ali dejanje odpuščanja, ki pokaže na ideal čistosti tudi v sodobnem svetu.
Govoriti o čistosti srca in telesa je danes zelo nezaželeno. Toda če dopustimo, da tudi to področje
postane zaznamovanjo z Božjim spoštovanjem, se usmilimo mnogih, ki v ključnih trenutkih življenja
ne znajo prav ravnati. Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje
nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše
pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 17

22. 5. 2016 nedelja nedelja sv. Trojice patri

23. 5. 2016 ponedeljek

večer slovenskih
narodnih izročil
(romanje na Brezje)

»Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in
boš imel zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj!«
(Mr 10,21)

Isto vabilo naj doseže tudi ljudi, ki spodbujajo ali so
soudeleženi pri korupciji. Ta gnojna rana družbe je
velik greh, ki vpije v nebo, ker spodkopava temelje
osebnega in družbenega življenja. Korupcija
onemogoča, da bi gledali v prihodnost z upanjem,
ker s svojo prevzetnostjo in pohlepom uničuje
načrte šibkih in stre najbolj revne. To je zlo, ki se
ugnezdi v vsakdanjih dejanjih in se potem razširi v
javne škandale. Korupcija je zakrknjenost v grehu,
ki bi rada nadomestila Boga s prividom denarja kot
oblike moči. To je delo teme, ki ga podpirata
sumničenje in spletka. (19)

Smo v odnosu do lastnine neusmiljeni?
Primer svetle, dobre prakse ali dejanje odpuščanja v odnosu do naše lastnine. Zdi se, da se o tem ne
sme govoriti. O tistem, kar je v moji lasti, ne sme nihče govoriti. Po drugi strani pa spoznavamo
primere neodgovornega odnosa do lastnine. Krščanski pogled na lastnino vključuje tudi usmiljenje.
Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in
lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do
Marije. Priložena besedila so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 18



24. 5. 2016 torek Marija Pomagaj
Njegova mati reče strežnikom: »Kar koli vam poreče,
storite!« (Jn 2,5)

Jezus Kristus je obličje Očetovega usmiljenja.
Videti je, da skrivnost krščanske vere v tej besedi
najde svoj povzetek. Postala je živa, vidna in je
dosegla vrhunec v Jezusu iz Nazareta. Potem ko je
Oče, ki je »bogat v usmiljenju« (Ef 2,4), Mojzesu
razodel svoje ime kot »usmiljen in dobrotljiv Bog,
počasen za jezo in bogat z ljubeznijo in zvestobo«
(2 Mz 34,6), je nenehno na različne načine in ob
različnih časih zgodovine dajal spoznati svojo Božjo
naravo. Ob »polnosti časa« (Gal 4,4), ko je bilo vse
razporejeno v skladu z njegovim načrtom
odrešenja, je poslal svojega Sina, rojenega iz
device Marije, da bi nam dokončno razodel svojo
ljubezen. Kdor ga vidi, vidi Očeta (prim. Jn 14,9).
Jezus iz Nazareta s svojo besedo, s svojimi dejanji
in z vso svojo osebo razodeva Božje usmiljenje. (1)

Marija je usmiljenja, ker nas vodi v skrivnost Boga.
Primer svetle, dobre prakse usmiljenja ali dela odpuščanja, ki je pokazalo, kako človek potrebuje
Boga in mora vedno znova vstopati v njegove skrivnosti. Najbolj presenetljivo je, da se to ne izraža
samo v globoki pobožnosti, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Osredotočimo se na konkretno
dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko
podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le
za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 19

25. 5. 2016 sreda

Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in hodijo za
menoj. In jaz jim dam večno življenje: in nikoli se ne bodo
pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. (Jn 10,27-
28)

Cerkev »živi v  neizčrpnem hrepenenju, da bi
ponudila usmiljenje.«[8] Morda smo dolgo časa
pozabili kazati na pot usmiljenja in živeti na njej. Po
eni strani je stalna zahteva zgolj po pravičnosti
pripeljala do pozabe, da je ta šele prvi korak, sicer
potreben in neizogiben, da pa mora Cerkev stopiti
dalje, da bo dosegla višji in pomenljivejši cilj. (10)

Sanjam o usmiljeni cerkvi.
Primer dobre prakse na področju usmiljenja ali delo odpuščanja. Cerkev je skupnost, v kateri
doživljamo globino bogoslužja. Toda Božja ljubezen je silovita. Sanjati o tem, da bi se v božjih
krepostih in usmiljenju Cerkev še poboljšala je dobro. Morda bi bilo lepo dati nekaj konkretnih
predlogov, kako bi naša župnijska skupnost našla nova pota usmiljenja. Naj temeljijo na stvarnih
spoznanjih. Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj
dobrega in lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše
pobožnosti do Marije. Priložena besedila so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 20

26. 5. 2016 četrtek rešnje telo in kri patri

27. 5. 2016 petek bl. Alojzij Grozde

»Imejte vero v Boga! Resnično, povem vam: Kdor koli
poreče tej gori: ‚Vzdigni se in se vrzi v morje‘ in v srcu ne
bo dvomil, ampak veroval, da se bo zgodilo, kar pravi, se
mu bo zgodilo. (Mr 11,22-23)

Po drugi strani pa je žalostno, ko moramo videti, da
je izkustvo odpuščanja v naši kulturi vedno bolj
redko. Še beseda sama je včasih videti, kot da je
izginila. Brez pričevanja za odpuščanje pa ostaja
samo nerodovitno in jalovo življenje, kot da bi živeli
zapuščeni v puščavi. Znova je prišel čas, da si
Cerkev naloži veselo oznanilo odpuščanja. Je čas
vrnitve k bistvenemu, da si naložimo breme šibkosti
in težav svojih bratov. Odpuščanje je sila, ki obuja k
novemu življenju in vliva pogum, da se v prihodnost
ozremo z upanjem. (10)

Usmiljenje do ljudi v brezizhodnem položaju.
Primer dobre prakse se usmilimo tistih ali odpustimo tistim, za katere vemo, da se njihovo življenje
morda še dolgo ne bo spremenilo na bolje. Kako jim trajno stati ob strani? Kako jim dati kot občestvo
pravo mesto? Dobra sponanja na tem področju so lahko odrešujoča. 21

28. 5. 2016 sobota
»S katero oblastjo to delaš in kdo ti je to oblast dal, da to
delaš?« (Mr 11,28)

Cerkev je prva poklicana, da je resnicoljubna
pričevalka usmiljenja, ki naj ga izpoveduje in živi
kot središče razodetja Jezusa Kristusa. Iz srca
Trojice, iz najgloblje notranjosti Božje skrivnosti naj
izvira in brez prenehanja priteka velika reka
usmiljenja. Ta vir ne bo mogel nikoli presahniti, pa
naj bodo tisti, ki se mu približajo, kakršnikoli že.
Vsakič, ko ga bo kdo potreboval, bo lahko pristopil
k njemu, saj je Božje usmiljenje brez konca. Tako
nepreiskljiva je globina skrivnosti, ki jo zajema, tako
neizčrpno je bogastvo, ki izhaja iz njega. (25)

Tudi kritična beseda duhovniku je lahko dejanje usmiljenja.
Primer dobre prakse usmiljenja ali dejanja odpuščanja v pogovorih ali stikih z duhovnikom. Cerkev je
kraj odptega dialoga. In ta dialog nas krepi in nam preprečuje, da bi se zapirali sami vase.
Premagovanje razlik in težav je dobrodošlo, sploh če je dobronamerno in odpuščajoče.
Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in
lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do
Marije. Priložena besedila so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 22

29. 5. 2016 nedelja Maksim Emonski patri

30. 5. 2016 ponedeljek

Še enega je imel – ljubljenega sina. Nazadnje je k njim
poslal njega, misleč‚ mojega sina bodo spoštovali.‘ (Mr
12,6)

Skratka, Božje usmiljenje ni nekaj zamišljenega,
ampak je oprijemljiva resničnost, s katero razodeva
svojo ljubezen, ki je kakor očetova ali materina, ko
sta iz globine srca ganjena ob svojem otroku. Zares
lahko tukaj rečemo, da gre za ljubezen »iz srca«.
Prihaja iz notranjosti kot globoko naravno čutenje,
ki ga sestavljajo nežnost in sočutje, prizanesljivost
in odpuščanje. (6)

Bog se ne naveliča verjeti v človeka.
Primer usmiljenja ali odpuščanja naših bližnjih, v katerem smo prepoznali božje usmiljenje; predvsem
če je šlo pri tem za konkretno dejanje. Veliko je ljudi, ki se trudijo za odpuščanje in pri tem želijo
posnemati Boga. To je velika vzpodbuda za vsakega kristjana, da bi še bolje živel svojo vero.
Osredotočimo se na konkretno dejanje, dogodek, ki je prinesel v naše življenje nekaj dobrega in
lepega. Našo izkušnjo lahko podkrepimo s primerom iz Marijinega življenja ali naše pobožnosti do
Marije. Priložena besedila so le za naše osebno razmišljanje in spodbudo. 23

31. 5. 2016 torek obiskanje device Marije
Od rodu do rodu traja njegovo usmiljenje
njim, ki mu v strahu služijo. (Lk 1,50) patri


