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oznanilo
MI ZAUPAŠ?		

Ljubi pravičnost
in pravico.
Ps 33
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Jn 9,1–41
V današnjem evangelijskem odlomku želijo
učenci vedeti, kako je tema prevladala nad
človekom (nad človeštvom). Jezus pove, da
tema ni posledica nekega jasno določljivega
greha, temveč je stanje, v katerega je pahnjeno človeštvo, da bi lahko skozi Jezusov nauk
človeštvo spoznalo Boga in prepoznalo sebe
kot bitja luči in ne bitja teme. Da bi bilo to
mogoče, je potrebno
najprej spregledati.
Zgodba o slepem
človeku, ki mu Jezus z oslinjeno glino
preustvari oči, govori o boju teme proti luči. Ljudi, ki niso
pripravljeni
sprejeti luči, obvladuje dvom: »Ali ni ta
tisti, ki smo ga videvali sedeti in beračiti?
Ne, samo podoben mu je!« Dvom zamaši
ušesa tistim, ki jim je oznanjen Jezus.
Dvom pa ne ustavi poti svetlobi, ko moža,
ki mu je Jezus odprl oči, zaslišijo farizeji in
pismouki ter odkrijejo napako v postopku ozdravljenja. Jezus je svoje dobro delo

naredil nezakonito, v soboto, ki je
vendar dan, namenjen počitku. Jezus je očitno grešnik. Ponavljanje
zgodbe o Jezusovem znamenju ne
zaleže. Mož, ki vidi, ni zanesljiva
priča. Potrebna je širša preiskava!
Pripeljite priče in jih ustrahujte. Grozite jim in slišali boste, kar boste hoteli!

Možu, ki je spregledal, niti starši niso v
pomoč. Da bi se popolnoma pregnalo
svetlobo, je potrebno nasilna izločitev.
Če so se predstavniki teme želeli znebiti nekoga, ki vidi, ga Jezus,
nasprotno, išče. »Verjameš v Sina
Človekovega?« Z drugimi besedami – MI ZAUPAŠ? »Da, zaupam ti!«
mu odgovori mož, ki je spregledal.
Iz tega sledi Jezusov nauk. Samo kdor
ne vidi, lahko hrepeni po svetlobi,
v dobesednem in duhovnem smislu. Kdor pa misli, da vidi, mu je to
samoumevno in ne želi, da bi se ga motilo! Skratka, kdor noče videti, greši!

KO JE BIL SIN NAJLEPŠI

Med vojno je mlada vdova izgubila sina edinca. Nihče je ni mogel potolažiti. Ostala je čisto
sama. V svojem žalovanju je ponavljala: »O da
bi ga lahko vsaj še enkrat videla! Ljubi Bog, daj
mi ga samo še enkrat videti.«
Nekega dne jo je neki človek vprašal: »Če bi se Bog odločil izpolniti tvojo
prošnjo in ti vrniti sina za pet minut, katerih pet minut njegovega življenja bi
izbrali?« Mati se je zamislila. Težko ji je bilo izbrati, kdaj ji je bil sin najdražji
in kdaj se ji je zdel najlepši.
Spraševali so jo: »Ali bi ga rada videla kot mladeniča
v vojaški uniformi?«
»Ne, videla sem ga še lepšega!«
»A takrat, ko je bil maturant?«
»Ne, videla sem ga še lepšega! Najraje bi videla
takšnega kot tisti dan, ko se je na ulici igral z otroki in razbil okno. Bilo mu je hudo ter je ves solzan
prihitel v hišo, mi padel v objem in jokajoč prosil: “Mama, oprosti mi. Nikoli več ne bom naredil
tega!”« Solznih oči je še dodala: »Vseh štiri in dvajset let njegovega življenja ga nisem videla lepšega
kot takrat, ko mi je rekel: “Oprosti mi!”«

OZNANILA
1. Celodnevni izlet v Steyr, sobota, 6. maj 2017
Cena: 45 EUR za avtobus, kosilo, vstopnine in vodenje (vodič v muzeju)
Program:
- župnijska cerkev Jezusovega rojstva in muzej jaslic
- evangeličanska cerkev A. B. Steyr
- mestna cerkev Sv. Egidija in Kolomana
- kosilo
- mesto Steyr in Marijina cerkev
- kmetijsko - tehnični muzej v kraju Dietach
Prijavite se čim prej.
2. V nedeljo, 2. aprila 2017, bomo imeli duhovno
obnovo. Med mašo bo duhovni nagovor in izpraševanje vesti.
Priložnost za sveto spoved bo PRED mašo in PO sveti maši.

Spraševanje vesti

Judovska deklica Ana Frank
je v svoj dnevnik zapisala:
»Ljudje bi bili boljši in prijaznejši,
če bi si vsak večer priklicali pred oči,
kaj so čez dan počeli,
in potem premislili,
kaj je bilo prav in kaj narobe.
Na ta način se skušaš nehote
vsak dan znova poboljšati
in sčasoma boš že kaj dosegel.«
Ispraševanje vesti:
1. postaviti se v Božjo navzočnost,
2. zahvaliti se za dobro, ki smo ga
prejeli,
3. priznati storjene grehe,
4. kesati se in prositi odpuščanja,
5. odločiti se, kaj bomo storili (popoldne ali) naslednji dan.
Spraševanje vesti ne sme samo
ugotavljati napak, ampak mora videti
pretekli dan z Božjimi očmi in povezati z Bogom vse, kar se je zgodilo.

SVETE MAŠE
NEDELJA, 26. marec 2017
4. postna nedelja
9.30 za + starše Rozalijo
in Ludvika Pešti
za + dr. Joška Buch
NEDELJA, 2. april 2017
5. postna nedelja
9.30 za + za Branka Pevec

Kje je prava družinska sreča?
Najprej mir srca,
ki ga daje mirna vest.
Kdo ima ta mir? Nedolžnost.
Kako mirno spi otrok,
mladenič in devica!
Če pa si okusil strup greha,
potem nimaš miru,
dokler si s sveto spovedjo
ne pomiriš vesti.
Mirna vest je obed veselja.
Le kjer stanujejo vera, upanje in
ljubezen, tam je družinska sreča.
bl. A. M. Slomšek

OSVOBAJAJOČE ODPUŠČANJE

Sovraštvo, ki ga nosimo v srcu
škoduje najprej nam samim,
ne pa tistemu, ki ga sovražimo.
Sovraštvo nas razžira in teži.
Kdor uspe premagati sovraštvo in zna odpuščati,
postane bolj svoboden.
Kristjan naj odpušča, ker se zaveda,
da njemu Bog vedno znova odpušča.
Nekaterim to zelo dobro uspeva,
kar potrjuje naslednja pripoved:
Neka žena iz plemena Maorov v Novi Zelandiji
je bila znana po svojem težkem značaju.
Oklenila se je krščanstva in kot vernica je spregovorila skupini rojakov.
Ko je govorila, je neki mož vrgel vanjo krompir.
Mirno ga je pobrala in odšla domov.
Tisti krompir je prerezala na pol in ga posadila.
Ko je naslednjič obiskala tisto maorsko vas,
je spet srečala moža, ki je bil vanjo vrgel krompir,
in mu izročila krompirje, ki so zrasli iz onega vrženega krompirja.
Jezus, ti si luč sveta, luč, ki sveti v temi.
Naj tvoja luč v meni premaga temo,
ki se proti resnici bori z dvomom,
strahom, obtoževanjem in nasiljem.
Naj tvoja luč v meni prebudi zaupanje,
pogum, opravičenje in ljubezen, ki izhajajo iz tebe.
Bolje naredi malo na pravi način,
kot veliko stvar slabo.
SOKRAT
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Odgovarja: Matija Tratnjek

Ste se danes
že nasmejali?
Žena pride v nebesa in išče svojega moža. Sveti Peter jo vpraša,
koga išče in ko mu razloži, doda:
“Rekel mi je, da se lahko
za vsakokrat, ko me je prevaral,
obrne v grobu!” “Aja, tega mislite!
Pri nas ga imamo za ventilator!”

