
Poštenjak 
je tisti človek, 

ki svoje pravice 
meri 

s svojimi dolžnostmi.
(Henri Lacordaire)
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4. postna nedelja

oznanilo
Bog namreč svojega Sina ni 

poslal na svet, da bi svet sodil, 
ampak da bi se svet 

po njem rešil. 
Sodba pa je v tem, 

da je prišla luč na svet in so 
ljudje bolj ljubili temo kakor luč,

 kajti njihova dela 
so bila hudobna. 

Kdor namreč dela húdo, 
sovraži luč in ne pride k luči, 

da se ne bi pokazala 
njegova dela.

Kdor pa se ravna po resnici, 
pride k luči, da se razkrije, da so 
njegova dela narejena v Bogu.« 

(Jn 3,17.19–21)



SVETE MAŠE
NEDELJA, 11. marec 2018
    4. postna nedelja
9.30 po namenu darovalca
NEDELJA, 18. marec 2018
    5. postna nedelja
9.30 za + Alojza Vuk obl.
NEDELJA, 25. marec 2018
    Cvetna nedelja
9.30 za + p. Ivana Tomažiča, 
ustanovitelja Korotana

Ni časa. Ni časa za pristno druženje, 
za molitev …, tudi za pogovor med 
zakoncema ga menda ni več. Kot baje 
ni več časa za dihanje, jed in počitek. 
Pa vendar vsi več ali manj redno di-
hamo, jemo in spimo, ker bi sicer 
ne mogli živeti. Zato tudi zakonca, 
ki ne razumeta, da je njun pogov-
or zrak, hrana in počitek njune-
ga zakona, pobira … Tako versko, 
krščansko »pobira« zakonce, ki zara-
di resnične obremenjenosti opušča-
jo bistveno stvar vere in krščanst-
va redne stik z Bogom, predvsem 
z zakonsko in družinsko molitvijo.
Tako prihaja do tega, da sicer verni 
zakonci, ki jim res ni vseeno ne za 
vero ne za Cerkev, vedno bolj molijo 
na hitrico, molitev drdrajo, jo opravijo 
čim krajše, vsak zase, samo še včasih. 
In kot zakonca, ki nimata več rednega, 
pristnega medsebojnega stika, opaža-
ta neko čudno medsebojno odtuje-
vanje – tako tudi zakonca, ki ne molita 
več skupaj, redno in osebno, opažata 
neko čudno oddaljevanje Boga, Kris-
tusa in Cerkve od njunega zakonske-
ga in družinskega življenja. V cerkvi 
se še nekako počutita in znajdeta kot 
kristjana. V svojem vsakdanjem za-
konskem in družinskem življenju pa 

se kot taka ne 
znajdeta več 
dobro. Zdi 
se jima, da 
ne razumeta 
več dobro ne 

Ponovni zagon! 
Spoved je nekaj povsem 
preprostega. Bog mi reče: 
»Grešil si, ampak ker 
iskreno obžaluješ in ker te 
ljubim, ti odpustim.« Strga 
mojo zadolžnico, pritisne 
na gumb »Resetiraj«, iz-
prazni »Koš«, klikne na 
»Ponovni zagon«. Podarje-
na mi je nova priložnost, nov začetek.
Natančneje gledano pa sploh ne 
začnem »znova od začetka«. To ni 
kot pri igrici Človek, ne jezi se, kjer 
mora figurica nazaj na izhodišče in 
vso pot opravi znova. Bolj je podob-
no Carrera dirkališču: zaradi gre-
hov, ki so se mi sčasoma nabrali, me 
vrže iz ovinka. Bog vzame moje vo-
zilo in me postavi nazaj na progo. 
Ni mi treba nazaj na začetek, pač pa 
smem nadaljevati vožnjo na mestu, 
kjer me je odneslo s ceste. Znova 
sem v pogonu, sveže opran, s pol-
nim rezervoarjem goriva. Hej, in od 
zdaj naprej vozim z novimi gumami!
Je pa dejstvo, da je od Adamovega in 
Evinega padca v greh tako: vseeno, 

kako zelo se branim pred njim – to z 
grehom se nenehno dogaja. In če bi 
nekoč dosegel točko, na kateri bi re-
kel: »Super, zdaj mi je uspelo, sploh 
ne morem več grešiti,« sem mrtev ali 
pa me je tako zelo zaslepil napuh, da 
sem v resnici še kako zrel za spoved.
Pogosto so manjše stvari tiste, ki, 
če jih seštejem, vodijo v katastrofo. 
Pomembno je, da sistem za zgodnje 
opozarjanje deluje – še pravi čas lahko 
obrnem volan in se izognem določen-
im priložnostim za greh. Če vem, da 
je bolje, da računalnika ne vzamem v 
svojo sobo, ga pač pustim pri miru. To 
je bolje, kot pa da se naslednje jutro 
vržem na kolena pred Bogom in ga 
prosim za odpuščanje, ker sem do 
zore surfal po umazanih straneh. Zato 
nikar ne pozabi na uporabo siste-
ma za zgodnje opozarjanje – večkrat 
preveri svoje delovanje. Najboljši čas 
za slednje je čas, ko zvečer ležeš v 
posteljo in preletiš dan. Poišči tisto, 
kar je bilo v dnevu slabo, in se potru-
di, da bo nov dan boljši; morda celo 
brez možnosti za ponovitev spodrslja-
ja. Če se pa že zgodi, vedi, da ti Bog 
ponuja možnost za »ponovni zagon«!

Boga ne Kristusa in Cerkve, pa tudi Bog, 
Kristus in Cerkev njiju ne razumejo 
več dobro. Skoraj nadležni jima včasih 
postajajo z nekimi svojimi zahtevami.
Vredno se je torej vprašati: Ali ne bi 
prav zakonca potrebovala bolj kot 
kadarkoli prej osebno, življenjsko, v 
zakonsko in družinsko življenje se-
gajoč pogovor med seboj in z Bo-
gom prav vsak dan ali vsaj enkrat na 
teden »zares«?! Če vzamemo dihan-
je in hrano za osnovo življenja, za 
kar smo prisiljeni najti čas, dodajmo 
k temu tudi ta vidik. Življenje v za-
konu in družini bo lepše in bolj polno.

Po: V. Vider, Z očmi zakoncev

ČAS ZA POGOVOR MED NAMA IN POGOVOR Z BOGOM
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Ste se danes 
že nasmejali?

Ne vidiš toliko napak
Kako gledaš na napake svojega moža, žene, 
na pomanjkljivosti ljudi, 
s katerimi dnevno živiš in delaš?
Če so njihove pomanjkljivosti 
v tvojih očeh tako velike, 
da ne moreš videti nič več drugega, 
poglej v svoje srce. 
Tvoja ljubezen je šibka.
Ni ti treba spregledovati napak drugih, 
toda s pravo ljubeznijo ne vidiš toliko napak.
Prav hitro izmeri svoje srce, testiraj svojo ljubezen. 
Naj postane zopet velika, pa bodo napake majhne. 
Vse boš lažje prenašal, 
življenje z drugimi bo zopet praznik.        Phil Bosmans, Živi vsak dan

Kaj bom komu daroval? 
Sovražniku odpuščanje, 

prijatelju pozornost, 
otrokom dober zgled, 

očetu spoštljivost, 
materi gredico na vrtcu, 

s katero se bo lahko ponašala, 
sebi spoštovanje, 

vsem ljudem pa ljubezen..
(Benjamin Franklin)

Na bojišču si vojak z daljnogledom 
ogleduje okolico in zavpije: “Vodnik! 
Približujejo se nam vojaki s tanki!”
“So prijatelji ali sovražniki?” “Verjetno 
so prijatelji, ker vozijo tako skupaj!”

V čem se razlikujeta senca in blond-
inka? Senca naredi iz tebe lenuha - 
blondinka pa bedaka.

Poznam ljudi, ki imajo 
vedno smehljaj na ustnicah, 
ki širijo okrog sebe vedrino, 
ki prav malo razkazujejo breme, 
ki ga nosijo, ki se pogumno 
spoprijemajo s preizkušnjami. 
To je krščanska svetost, 
ki odkupuje mnoga življenja in 
pridobiva nešteto spreobrnjenj.
(Carlo Maria Martini)


