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5. postna nedelja 

oznanilo
Dragi moji, 

Bog ne gleda 
na dolge 
in lepo 

sestavljene molitve, 
ampak na molitve, 

ki prihajajo 
iz globin srca.

sv. Janez Vianney

Jn 12,20–33
ZADNJA POSTAJA NAJ BO PRVA
Misel na telesno smrt nam kljub veri v 
Vstalega pogosto dela sive lase. Manj 
pa nas skrbi druga smrt, ki je Božjih 
očeh, pa tudi v očeh zdravo mislečega 
človeka težja – duhovna smrt. Tej bi la-
hko rekli sebičnost, zaverovanost vase, 
življenjs-
ki mate-
r ia l izem, 
p r i z a -
d e v a n j e , 
da bi ime-
li čim več. 
Jezus v današnjem evangeliju pravi: 
»Kdor ima rad svoje življenje (torej 
hoče čim več iztisniti iz njega), ga bo 
izgubil, kdor pa sovraži svoje živl-
jenje na tem svetu (to je: se ne okle-
pa stvari, ki ga oddaljujejo od Boga), 
ga bo ohranil za večno življenje.« 
Če poznamo evangelij, vemo, kaj je 
zdravilo zoper smrt. Vprašanje je, če 



ga tudi uporabljamo. Zdravila 
imajo namreč to neprijetno last-
nost, da so običajno grenka. In 
zdravilo zoper smrt je posnema-
ti Jezusa v njegovem trpljenju 
in smrti. Tako se bo v nas razo-
delo tudi njegovo življenje – že 
tukaj na zemlji, še lepše pa se 
bo razcvetelo v večnosti. Temu 
Božjemu duhu so bili poslušni 
svetniki »geniji človečnosti«, kot 
jih imenuje pisatelj Alojz Rebu-
la. Božja modrost, ki jo je prvi 
potrdil Jezus  s svojim zgledom, 
za njim pa naši bratje in sestre, 
njegovi zvesti učenci, nam pra-
vi: »Treba je umirati samemu 
sebi, vsak dan sprejeti svoj križ, 
v sočloveku gledati ljubljenega 
brata in sestro, ne vračati hude-
ga s hudim, delati za mir …« To 
je težko in naše bitje se temu up-
ira. Vendar je le pot v življenje. 
Bog je vsakega izmed nas ustvaril 
edinstvenega in neponovljivega. 

Vsem pa je dal skupnega Vzorni-
ka, ki nam kaže pot – Kristusa, 
ki je premagal smrt. On nam 
vsak dan pomaga premagovati 
duhovno smrt. Če je on resnično 
naše življenje, kot je bil aposto-
lu Pavlu, bo telesna smrt za nas 
dobiček. Zadnja postaja bo prva.
Ob tem razmišljanju je velikemu 
nemškemu mislecu Roma-
nu Guardiniju iz srca privrela 
hvaležna molitev: »O Gospod, to 
je veselo oznanilo, ki si ga prine-
sel edino ti: da za vsakim velik-
im petkom pride velika noč, da 
je trpljenje vir blagoslova in da 
je smrt le seme novega življenja 
za vsakega, ki se tebe oklepa.«

Tvoj križ, o Gospod, 
je vir vseh blagoslovov, 

temelj vsake milosti. 
Tvoj križ, o Gospod, 

šibkosti daje moč 
in celo v smrti življenje.

(sv. Leon Veliki)



Resnično, resnično, 
povem vam: 
»Če pšenično zrno 
ne pade v zemljo in ne umre, 
ostane sámo; 
če pa umre, 
obrodi obilo sadu. 
Kdor ljubi svoje življenje, 
ga bo izgúbil; kdor pa sovraži 
svoje življenje na tem svetu, 
ga bo ohranil 
za večno življenje. 
Če kdo hoče meni služiti, 
naj hodi za menoj, 
in kjer sem jaz, 
tam bo tudi moj služabnik. 
Če kdo meni služi, 
ga bo počástil Oče.   (Jn 12,24–26)

OZNANILA

V nedeljo, 28.03.2021
bomo obhajali CVETNO nedeljo.
Na voljo bodo 
BUTARICE - PRESMECI.
Sveta maša bo ob 9.30. 

Človeško življenje je 
posejano s križi in žrtvami … 

Vsakomur svoj križ 
in vsak križ ima 

svojo posebno obliko. 
Moj je čisto 

v stilu dvajsetega stoletja.
(sv. Janez XXIII.)

Brez ljubezni vse poklekovanje 
in vse zvonjenje in vsi posti 

nič ne koristijo; 
če ne ljubiš, nisi kristjan.

(Raoul Follereau)

Ko srečamo Jezusa, 
se moramo vrniti domov 

po drugi poti – 
po poti spreobrnjenja, 
ne po poti preteklosti.
 (Charles de Foucauld)
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Ste se danes 
že nasmejali?

OD SEMENA DO PLODU
Seme mora umreti, da obrodi sad.
Iz enega semena do mnogih plodov se bo,
skrit očem, odvijal proces rasti, 
katerega bistvo nam ostaja prikrito.
  Na začetku vseh velikih sprememb je trpljenje.
  Ni ure, ki bi ga zanesljivo napovedala, ne poti, ki bi peljala mimo.
  Določen nam je čas napora, bolečina dozorevanja – 
  skozi mnoga deževna in sušna obdobja.
Seme smo, položeni na Sejalčevo dlan. 
Po temi umiranja v naročju prsti prihaja Luč in vstajenje življenja.
Danes moramo zastaviti sebe in umiti s sebe navlako, 

ki se me drži kakor plast pudra,
in svojo ljubezen podariti drugemu.
  Ko boš tehtal požete plodove, Gospod,
  bo darujoča ljubezen edina vstopnica med zrnje. 
  Navidezne pomembnosti tega sveta 
  boš kakor pleve odpihnil v temo.

Na vsem svetu 
je ni lažje stvari, 

kot je doseči 
Božje odpuščanje; 

Bog si bolj želi 
podeliti odpuščanje, 

kot si ga mi želimo prejeti.
 (Otmar Črnilogar)

Po večerji žena moža vpraša:
No kakšna se ti je zdela večerja? 
Draga, bi se rada spet kregala??!

“Mali, koliko je star tvoj očka?”
“Toliko, kot jaz.” “Nekaj ne bo 
držalo.” “Seveda bo. Ko sem se 
jaz rodil, je on šele postal očka.” 

Gospod, v našem hotelu se 
boste počutili kot doma.
Jaz bi se pa rad počutil kot gost.


