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3. POSTNA NEDELJA - 7. marec 2021
Perpetua in Felicita, mučenki
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Jože Jarec, obletna
Ponedeljek: 8. 3. 2021
Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Franc Černe, po namenu Janeza Erklavca z družino
Torek: 9. 3. 2021
Frančiška Rimska, redovnica
Ob 18.30: + Slavko Tancek, po namenu sestre Marije
Sreda: 10. 3. 2021
40 mučencev iz Armenije
Ob 7.00: za + Hrenove iz Ponikev
Četrtek: 11. 3. 2021
Konštantin, spokornik, mučenec
Ob 18.30: + Marija Okorn-Mlakarjeva, obl., po namenu sina Franca z družino
Petek: 12. 3. 2021
Justina, devica, redovnica - gregorjevo
Ob 18.30: za zdravje družine Fortuna in Cokan
Sobota: 13. 3. 2021
Kristina, mučenka
Ob 18.30: + Alojzij Bertoncelj, obletna
4. POSTNA NEDELJA -papeška nedelja - 14. marec 2021
Matilda, kraljica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + starši Jager ter + Jože in Jožko Jager
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Tako poceni Jezus ni



Svoboda in zapovedi / prepovedi!

Pri vsaki pripravi na birmo pride na vrsto tudi Deset Božjih zapovedi. In
zagotovo kdo od birmancev da kakšno opazko v smislu: izraz “zapovedi” je
prevara, saj gre pretežno za prepovedi. In če pogledamo besedilo, potem to tudi
drži: osem prepovedi nasproti dvema zapovedima, razmerje je celo bolj
drastično kot na tabli zapovedi in prepovedi, ki jo je postavila mestna uprava v
Kölnu, da bi na Renskem bulvarju urejala obnašanje ljudi.

Ta tabla zapovedi in prepovedi pa pojasni še
nekaj drugega: ločevanje je drugotnega pomena -
v ospredju je uspevajoče sobivanje. Naj bo na
Renskem bulvarju, na potovanju skozi puščavo
ali danes med nami ljudmi.

Starozavezno berilo (2 Mz 20,1-17) spomni,
kje je bil prvotni sedež Desetih zapodi. Spadajo
v sredo velike zgodovinske osvoboditve
izraelskega ljudstva, so del izhoda ljudstva iz
sužnosti v Egiptu. Logično se zapovedi začnejo
s prelomnimi besedami: “Jaz sem GOSPOD, tvoj
Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske sužnosti.”

Svoboda in zapovedi/prepovedi - gre to sploh skupaj? So Izraelci iz
egiptovskega hlapčestva zbežali v Božje hlapčestvo? Svoboda in
zapovedi/prepovedi - gre to sploh skupaj? Da! Brez zapovedi, brez prepovedi si
svobode ni mogoče zamisliti. Razen morda “neresnih” v primeru coronavirusnih
ukrepov, temu nihče ne bo resno ugovarjal; tudi ne glede zakona o cestnem
prometu ali zaščite premoženja in življenja. Ali glede na tablo na Renskem
bulvarju. Kako tam uživati lepoto, če ljudje kurijo ogenj, onesnažujejo zrak,
puščajo pogorišče? Zapovedi seveda posežejo globlje, urejajo stvarno stanje, ki
ga moderna družba ne uravnava z zakonom. Kajti svoboda, ki ima pozitiven
odnos do življenja in življenje omogoča, je lahko le svoboda, ki pozna dvojno
mejo.

Ena meja je sočlovek. Moja svoboda ga v njegovi svobodi, v njegovi pravici
do življenja in sreče ne sme omejevati. In druga meja je Bog. Na to spomni
evangelij o očiščenju templja (Jn 2,13-25); to ponazori kölnska stolnica v ozadju
(na sliki). Človek ni merilo vseh stvari, ampak Bog določa merilo, po katerem
človek lahko zdravo, odrešeno živi. Zgodovina in sedanjost sta polni primerov,
v katerih je neomejeno živeta svoboda človeka mnogim povzročila škodo in zlo.
Na začetku in na koncu življenja. Pri izkoriščanju človeka in stvarstva. Pri
kopičenju bogastva. Seznam se da poljubno nadaljevati. Človek, ki zase ne
sprejema nobenih meja, škoduje sebi in drugim, je v veliko večji meri ujetnik
samega sebe kakor človek, ki v svobodi živi Božje zapovedi.


