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5. nedelja 
med letom

oznanilo
Gospod 

je moja luč 
in moja rešitev, 

zato se 
ne bojim nikogar. 

Gospod 
je varuh 

mojega življenja, 
pred nikomer 
ne trepečem.

(Ps 27,1)

Lk 6,17.20–26 
KREPOST (ZA)UPANJA
Prvo berilo iz knjige preroka Jeremi-
ja, nam govori o upanju in zaupanju. 
Njegovo življenje je bilo zelo bridko, 
ljudje so mu prizadejali veliko hudega, 
zato je upravičeno zapisal: »Preklet, 
kdor zaupa v 
človeka... Bla-
goslovljen pa 
človek, ki zau-
pa v Gospoda 
in je Gospod 
njegovo upa-
nje.« Našemu 
zaupanju v 
Boga začrtujejo Jezusovi blagri pot 
skozi preizkušnje, ki nas čakajo. Te 
slovesne obljube, zapisane v prebra-
nem odlomku Lukovega evangeli-
ja, dvigajo naše upanje k nebesom 
kot novi obljubljeni deželi. Podlaga 
za naše neomajno zaupanje v Boga 
je njegova zvestoba. Nanj se lahko 
brez pridržkov zanesemo, on nas ne 



bo nikdar razočaral, kakor 
nas utegne razočarati človek, 
ki smo vanj močno zaupali. 
Sicer pa sta zvestoba Bogu 
in zvestoba ljudem med se-
boj tesno povezani. Če se s 
svojim mišljenjem in s svojim 
življenjem Bogu izneverjamo, 
se oddaljujemo tudi od lju-
di, ki se na nas ne morejo več 
zanesti. Nobena beseda ni trd-
na, nobena obljuba zanesljiva.
Krepost upanja se nanaša na 
prvo Božjo zapoved »Veruj v 
enega Boga!«, kajti verujemo 
ne samo s pametjo, ampak tudi 
s srcem, z vsem, kar delamo. 
Stari katekizem nas pouči, kdo 
greši proti upanju: kdor predrz-
no zaupa, kdor premalo zaupa, 
kdor obupa. Predrzno bi zaupa-
li v Boga, če bi se lahkomiselno 
podali v priložnost za greh ali 
če bi odlašali s spreobrnjenjem. 
Bog, ki nam ga oznanja Jezus 
v evangelijih, je res predvsem 

usmiljeni in odpuščajoči Oče; 
vendar nam svojega usmil-
jenja in odpuščanja ne more 
izkazati, če sami ne začutimo 
potrebe po spreobrnjenju. Z 
grehom, premajhnega zaupanja 
ali nezaupanja žalimo Boga, če 
mu pripisujemo človeške last-
nosti: ozkost, užaljenost, zamer-
ljivost. Ko Bog sprejme človeka, 
ki se vrne k njemu, ga sprejme z 
vsem srcem. Odpustiti pri njem 
pomeni – popolnoma pozabiti. 
Najhujši greh zoper upan-
je pa je obup, ki je posledica 
pomanjkanja vere, površnega 
poznavanja Boga, zanemar-
janja molitve in zelo grešnega 
življenja. Naša zvestoba Bož-
jim zapovedim in neomaj-
na ljubezen je rešitev zanj. 

Bodite drug do drugega 
dobrosrčni in usmiljeni 

ter drug drugemu odpuščajte, 
kakor je tudi vam Bog 

milostno odpustil v Kristusu.
(Ef 4,32)



Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih,
ki ne stopa na pot grešnikov,
temveč se veseli v Gospodovi postavi
in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči. (Ps 1,1)
Če je v nas hotenje, da bi delali dobro, ravno tako močno 
kakor hotenje po slabem, zakaj nam je lažje ugoditi slednjemu?
Zato ker se nam zlo kaže kot navidezno dobro. 
Prvi psalm v Svetem pismu, ki smo mu danes prisluhnili tudi po 
prvem berilu, opisuje, kako človek zabrede v zlo. 
Pot je postopna in tragično spominja na pot v odvisnost od drog.
Prvi korak: RADOVEDNOST.
»Daj, samo enkrat poskusil. 
Boš videl, kako fantastično se boš počutil.«
Drugi korak: VDAJA.
»Vzel bom, ampak samo v soboto zvečer, 
da mi bo dalo dodatno energijo. Saj lahko neham, kadar hočem.«
Tretji korak: PAST.
»Potrebujem to, pomaga mi, ne morem brez.«
Na tej točki se pojavi 
odvisnost, navada, strah pred zasvojenostjo, suženjstvo. 
Ko gre za zlo, je pomembno, tako kot pri drogah, 
da znamo reči prvi »ne«.
To ni lahko, 
ker pri prvem koraku v dobro 
 okušamo grenkobo premagovanja sebičnosti, 
 medtem ko je približevanje zlu sladko.
Grenkobo okušamo šele pozneje.

Predložil sem ti 
življenje in smrt, 

blagoslov in prekletstvo. 
Izberi torej življenje, 

da boš živel ti in tvoj zarod.
 (5 Mz 30,19)
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Ste se danes 
že nasmejali?   NEDELJA, 06.02.2022

  5. nedelja med letom
  8.00 za + Štefana Hozjan
  9.30 za + Ludvika Lesjak

NEDELJA, 13.02.2022
6. nedelja med letom
9.30 za + Ireno Gaberšek
 
 NEDELJA, 20.02.2022
  7. nedelja med letom
  9.30 za + snaho 
          Vladimiro Bedernjak

NEDELJA, 27.02.2022
8. nedelja med letom
9.30 za + Alojza, Ano 
        in sorodnike Vučina

SVETE MAŠE

Kjer se objameta pravica in dolžnost
Dolžnosti so stvari, ki jih mora človek narediti, 
da lahko drugi dobijo svojo pravico. 
Če nihče ne opravlja svoje dolžnosti, 
potem nihče ne dobi svoje pravice. 
Zahtevati pravice je lažje kot izpolnjevati dolžnosti. 
Pravice in dolžnosti se med seboj prepletajo. 
Ločeno ne morejo obstajati, razen  v diktaturi ali v kaosu, 
kjer imajo najmočnejši vse pravice in vsi drugi samo dolžnosti. 
Pravice in dolžnosti se objamejo, kjer ljudje postanejo soljudje, 
kjer je ljubezen norma za vse človeške odnose. 
Tam nastane mir in prijateljstvo. 
Tam vsak rad opravi svojo dolžnost. 
Tam vsak dobi svojo pravico.

Mož pride nakresan domov. 
Žena mu primaže zaušnico:
»Ali boš še pil?« Mož molči. 
Žena pritisne še eno zaušnico: 
»Odgovori! Ali boš še pil?«
Mož molči. Žena prisoli še tret-
jo zaušnico: »Povej! Ali boš še 
pil?« »No, prav, pa nalij!«


