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BESEDA O BESEDI, Jn 9,1-15

Tisti	čas	je	šel	Jezus	iz		
templja	in	zagledal	človeka,		
ki	je	bil	slep	od	rojstva.		
Njegovi	učenci		
so	ga	vprašali:		
»Učitelj,	kdo	je	grešil,		
on	ali	njegovi	starši,		
da	se	je	rodil	slep?«		
Jezus	je	odgovóril:		
»Ni	grešil	ne	on		
ne	njegovi	starši,		
ampak	na	njem	naj	se		
razodénejo	Božja	dela.		
Dokler	je	dan,		
moram	opravljati	dela	
tistega,	ki	me	je	poslal.		
Pride	noč,	ko	nihče		
ne	more	delati.	Dokler	sem		
na	svetu,	sem	luč	sveta.«	
Ko	je	to	izgovóril,	je	pljunil		
na	tla	in	s	slino	narédil	blato.		
Pomazal	mu	je	z	blatom	oči		
in	mu	rekel:	»Pojdi	in	se		
umij	v		vodnjaku	Síloa!«		
(kar	v	prevodu	pomeni	Poslani).		
Odšel	je	torej	in	se	umil.		
Ko	se	je	vrnil,	je	videl.	
(Jn	9,13–15)	
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VZNEMIRJEVALEC	VESTI	

Jezus	ozdravlja	na	sobotni	dan.	Njegove	posledice	opisuje	tudi	današnji	evangelij.	Ali	se	Jezus	
temu	ni	mogel	izogniti?	Kaj	pa,	če	je	tako	ravnal	namerno?	Najbrž	bo	veljalo	to	slednje.	
Jezus	 je	 namreč	 dobro	 poznal	 voditelje	 svojega	 naroda.	 Videl	 je	 njihovo	 zaverovanost	 v	
predpise,	ki	so	jih	razlagali	z	dlakocepsko	natančnostjo.	Njihova	zaljubljenost	v	lastni	prav	ni	
trpela	 nobenih	 oporekanj.	 S	 sklicevanjem	 na	 Abrahama,	 Mojzesa	 in	 preroke	 so	 pokrivali	
lastno	notranjo	praznino.	Gorečnost,	ki	 so	 jo	kazali	 za	Boga,	 za	 ljudi	 in	za	postavo,	 je	bila	v	
resnici	gorečnost	zase.	Če	bi	jim	bilo	do	človeka,	bi	se	veselili	s	sleporojenim,	ko	je	spregledal.	
Če	bi	jim	bilo	do	Boga,	bi	se	mu	zahvaljevali,	da	je	poslal	ljudstvu	čudodelnika.	Če	bi	jim	šlo	za	
postavo,	bi	razlagali	njeno	osvobajajočo	moč.	
Vsega	 tega	v	njih	ni	bilo.	 Jezus	 jih	 je	hotel	ozdraviti	njihove	zaslepljenosti.	Omajati	 je	hotel	
trdnost	 njihovega	 prepričanja,	 vsejati	 dvome	 v	 njihov	 prav,	 jih	 privesti	 do	 razmišljanja	 o	
njihovem	 ravnanju	 ter	 jih	 tako	 privesti	 do	 resnice,	 ki	 naj	 bi	 jih	 osvobodila.	 V	 Janezovem	
evangeliju	skoraj	ni	strani,	iz	katere	ne	bi	razbrali	tega	Jezusovega	prizadevanja.	Vemo,	da	ga	
je	to	pripeljalo	na	Kalvarijo.	A	prav	Kalvarija	je	postala	njegov	najmočnejši,	najglasnejši	izziv,	
ki	 ni	 veljal	 le	 Judom,	 temveč	 je	 sčasoma	 postal	 izziv	 veljakom	 vsega	 sveta.	 Jezus	 je	 postal	
največji	 vznemirjevalec	 človeške	 vesti.	 Tistih,	 ki	 sebe	 postavljajo	 na	 mesto	 Boga	 in	 svoje	
zakone	namesto	Božjih.	
Tak	izziv	naj	bi	bili	kristjani	današnjemu	svetu.	Manj	naj	bi	se	ukvarjali	sami	s	seboj,	manj	naj	bi	
sestankovali	 in	 razpravljali,	 več	 časa	 in	 moči	 pa	 naj	 bi	 porabili	 za	 to,	 da	 bi	 bili	 izziv,	
vznemirjevalci	 vesti.	 Povsod,	 kjer	 predpisi	 dušijo	 osebno	 svobodo,	 kjer	 mir	 in	 pravičnost	
trpita	nasilje,	kjer	je	zapostavljen	človek,	pa	četudi	v	lastnih	vrstah.	Izziv,	ki	ne	da	miru,	ki	sili	k	
razmišljanju.	Pa	čeprav	pripravlja	novo	Kalvarijo.

http://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si
http://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si


Ko	so	prišli	v	Bêtlehem	in	je	(Samuel)	zagledal	Eliába,	si	je	rekel:	»Gotovo	je	tu	pred	Gospodom	
njegov	maziljenec.«	Gospod	pa	je	rekel	Sámuelu:	»Ne	glej	na	njegov	videz	ne	na	njegovo	visoko	
postavo,	kajti	odklônil	sem	ga.	Zares,	Gospod	ne	vidi,	kakor	vidi	človek.	Človek	namreč	vidi,	kar	
je	pred	očmi,	Gospod	pa	vidi	v	srce.«	1	Sam	16,6–7	

Dragi,	stari	Samuel,	velik	prerok	si,	a	še	vedno	samo	človek.	In	tudi	ti	si	jetnik	ustaljenih	
predstav.	Gospod	ti	je	naročil,	da	izbereš	Savla,	kot	prekla	dolgega	fanta,	da	bi	ugodil	ljudstvu,	
in	morda	tudi	zato,	da	ne	bi	tebe	spravil	v	prevelike	težave.	Zdaj	pa	je	stvar	drugačna.	Bog	ni	
kakor	tisti	starši,	ki	nehajo	biti	starši,	zato	da	bi	postali	svojim	otrokom	prijatelji	in	jim	v	vsem	
ugodili.	Bog	je	prijateljski	oče,	vendar	ostaja	oče.	Stopa	z	nami,	toda	zato,	da	bi	naš	korak	
postal	takšen	kakor	njegov.	Samuel,	ne	glej	na	prvorojenstvo,	postavo,	moč.	Ne	delaj	tako	kot	
Jese,	ki	je	pustil	Davida	pasti	črede,	ker	se	mu	je	zdel	premlad.	Bog	izbere	prav	njega,	ki	po	
naših	ustaljenih	predstavah	ne	bi	imel	nobene	možnosti.	To,	da	smo	jetniki	videza,	da	ne	
znamo	videti	v	srce,	je	eno	najbolj	jasnih	znamenj	naše	človeškosti.	Zakaj	na	to	tako	pogosto	
pozabljamo?	

Smo	v	postnem	času,	ko	še	najbolj	premišljujemo,	kdo	je	prava	luč	sveta,	ki	ji	moramo	slediti.	
Jezus	nam	danes	v	evangeliju	sporoča:	»Jaz	sem	luč	sveta«.		Kristus	je	torej	luč,	ki	nas	osvobaja	
ter	nas	vodi	po	pravi	poti.	Ta	pot	je	očiščena	vseh	grehov	in	zablod,	njen	konec	pa	je	večno	
življenje.	Vabi	nas,	da	stopamo	po	tej	poti.	Naj	bo	ta	postni	čas	priložnost,	da	prečistimo	svoje	
življenje	in	tako	usmerimo	korake	na	pravo	pot.	
DO	NADALNJEGA	JE	PRENOS	NEDELJSKE	SVETE	MAŠE	VSAKO	NEDELJO	OB	10H	NA	TV	SLO.	
PRIPOROČAM	VSEM	ŽUPLJANOM,	DA	SE	OB	TEJ	URI	ZBERETE	PRED	T	V	ZASLONI	IN	SLEDITE	
BOGOSLUŽJU	V	DRUŽINI.		
V	NEDELJO	22.3.2020	OB	11.35	NA	TV	SLO	1,	NAGOVOR	NADŠKOFA	ZORETA	VERNIKOM	IN	VSEM	
LJUDEM	DOBRE	VOLJE.	STARŠEM	VEROUČENCEM	POŠILJAM	E-POVEZAVE	ZA	POGOVOR	V	
DRUŽINI	NAMESTO	VEROUKA	IN	SKUŠAM	REDNO	POSODABLJATI	VSEBINE.	

23.03.2010	
PONEDELJEK		 KAPELA 							18.00 ++DAVID in MIRO GORUP, Tomaj 11 

(Litanije vseh svetnikov)

24.03.2020	
TOREK		 KAPELA

							

						18.00	
					

++RENČELJ, Šepulje 5 
(Litanije svetih angelov)

25.03.2020	
SREDA	
Gospodoovo	oznanjenje KAPELA

						

													
							18.00	 ++BENČIČ, Šepulje 1a 

(LItanije Jezusovega imena)
26.03.2020	
ČETRTEK		 KAPELA

		
							18.00	
						

++STARC, Križ 158 
(LItanije sv. Jožefa)

27.03.2020	
PETEK	 KAPELA

				
									8.00 PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE 

(Litanije Presvete Jezusove krvi)

28.03.2020	
SOBOTA	
(prehod	na	poletni	čas)

KAPELA
		
							18.00		 ++BANOVAC,	Križ	76		

(LItanije	Matere	Božje

29.03.2020	
5.	POSTNA	NEDELJA	
TIHA	NEDELJA	

TOMAJ
				
						

									9.00				
					

ZA	ŽUPLJANE	

(KAPELA)	
(LItanije	Jezusovega	Srca)	

	 RAZPORED ZASEBNIH SV. MAŠ V KAPELI

OBVESTILO:	Ker	od	12.3.	velja	uredba	SŠK,	da	v	cerkvah	ni	do	nadalnjega	bogoslužja	v	
cerkvah,	predlagam	(posebej	starejšim),	da	po	možnosti	gledate	prenos	svetih	maš	
na	spletu:	naslov:	http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-
zupnijske-cerkve/	oziroma	posnetke	svetih	maš:	https://www.youtube.com/channel/
UCeycmer2RHFPC21CO6XGhLA.	Obstajajo	še	druge	variante.	
V	župnijski	kapeli	bom	imel	“zasebne	sv.maše”,	po	obljubljenem	
razporedu,	kot	sem	vam	zagotovil	ob	vašem	naročilu.		
Vsa	obvestila	boste	prejemali	na	spletni	strani.	Vedno	sem	pripravljen	na	pogovor	po	
telefonu	ali	el.	pošti.	Lahko	me	tudi	obiščete	za	duhovni	pogovor	oz.	za	previdevanje	
bolnikov	na	domu.	Kontaktne	telefonske	številke	že	poznate.	
VSA	OBVESTILA	DOBITE	NA	SPLETU:	https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk	
Na	tej	povezavi	dobite	obvestila	SŠK	v	zvezi	z	virusom	in	vse	najpomembnejše	
informacije	o	epidemiji.	
V	PRIMERU	POGREBA	se	vse	dogovorimo	po	telefonu.	Pogrebi	so	brez	maše	v	
najožjem	družinskem	krogu	-	kratko	bogoslužje	na	pokopališču.	Za	naročilo	maš	(t.i.	
8.	ali	30.dan)	za	pokojne	se	dogovorimo	za	kasnejši	termin,	takoj	ko	bo	to	mogoče.

DUHOVNA MISEL
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