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BESEDA O BESEDI, Jn 9,1-41

Jezus	 je	 rekel:	 »Odstranite	 kamen!«	Marta,	 sestra	 umrlega,	 mu	 je	 dejala:	
»Gospod,	 že	 ima	 zadah,	 saj	 je	 četrti	 dan	mrtev.«	 Jezus	 ji	 je	 rekel:	 »Ti	mar	
nisem	rekel,	da	boš	videla	Božje	veličastvo,	če	boš	verovala?«		Odstranili	so	
torej	kamen;	Jezus	pa	je	vzdignil	oči	in	rekel:	»Oče,	zahvaljujem	se	ti,		ker	si	
me	 uslišal.	 Vedel	 sem,	 da	 me	 vsělej	 uslišiš,	 toda	 zaradi	 množice,	 ki	 stoji	
okrog	mene,	sem	rekel,	da	bi	verovali,	da	si	me	ti	poslal.«	In	ko	je	to	izrekel,		
je	zaklical	z	močnim	glasom:		»Lazar,	pridi	ven!«		In	umrli	je	prišel	ven.		Noge	
in	roke	je	imel		povezane	s	povôji	in		njegov	obraz	je	bil	ovit	s	prtom.		Jezus	
jim	je	rekel:		»Razvežite	ga		in	pustíte,	naj	gre!«	(Jn	11,39–44)
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KORAKI	V	SMRT	ALI	V	ŽIVLJENJE	

	 Za	 nas	 kristjane	 smrt,	 potem	 ko	 jo	 je	 pretrpel	 Jezus,	 ni	 več	
konec	poti,	 slepa	ulica,	 iz	katere	ni	 izhoda,	ampak	 je	začetek	novega	
načina	 bivanja.	 Vera	 v	 posmrtno	 življenje	 je	 domača	 vsem	 naravnim	
religijam.	 Ta	 vera	 izhaja	 iz	 zdravega	 sklepanja:	 na	 tem	 svetu	 ni	
pravičnosti,	 v	 svojem	 srcu	 pa	 nosim	 zakon:	 »Delaj	 dobro,	 ogibaj	 se	
slabega!«,	 ki	 ga	 nisem	 vanj	 zapisal	 sam.	 Tisti,	 ki	 je	 to	 položil	 v	moje	
srce,	 bo	 v	 drugem	 življenju	 zagotovo	 povrnil	 vsakomur	 po	 njegovih	
delih,	sicer	bi	bil	zakon	nesmiseln.	
	 Misel	na	telesno	smrt	nam	pogosto	dela	sive	lase,	navadno	pa	
se	prav	malo	menimo	za	drugo	smrt,	ki	je	v	Božjih	očeh,	pa	tudi	v	očeh	
zdravo	 mislečega	 človeka	 hujša	 –	 to	 je	 duhovna	 smrt.	 Tej	 smrti	 bi	
lahko	 rekli	 tudi	 sebičnost,	 materializem.	 Božja	 beseda	 današnje	
nedelje	je	uglašena	na	temo:	življenje	iz	Božjega	Duha.	Prerok	Ezekijel	
govori	 o	 tem,	 kako	 lahko	 Bog	 tudi	 mrtve	 iz	 grobov	 povede	 v	
obljubljeno	deželo,	potem	ko	je	vanje	dihnil	svojega	Duha.	Besede,	ki	
nam	 jih	 namenja	 apostol	 Pavel,	 so	 že	 bolj	 razumljive.	 Kdor	 živi	 po	
mesu,	 pravi	 Pavel,	 Bogu	 ne	 more	 biti	 všeč.	 Živeti	 po	 mesu	 pomeni	
živeti	 po	 nagonih,	 kakor	 živijo	 živali.	 Vsi	 pa	 smo	 že	 ob	 spočetju,	 v	
prvem	 hipu	 življenja,	 prejeli	 Božjega	 Duha,	 lastnost,	 ki	 nas	 dela	
podobne	 svojemu	 Stvarniku.	 Pri	 krstu	 in	 potem	 pri	 drugih	
zakramentih	 smo	 bili	 napolnjeni	 s	 Kristusovim	 Duhom:	 duhom	
služenja,	duhom	ljubezni	do	Boga	in	soljudi.	Če	živimo	skladno	s	tem	
Duhom,	 smo	 resnično	 živi,	 živimo	 v	 polnosti,	 sicer	 pa	 le	 životarimo.	
Bolj	 ko	 se	 trudimo	 živeti	 po	 Kristusovem	 Duhu,	 bolj	 postajamo	
človeški.	 Trditev,	 da	 krščanstvo	 človeka	 ponižuje,	 je	 povsem	 brez	
podlage.	Človeka	lahko	ponižuje	le	»krščanstvo«	po	lastnem	okusu,	ki	
ni	ne	Kristusovo	ne	evangeljsko.	
	 Bog	hoče,	da	mu	služimo	tako,	da	čim	bolj	 izpopolnimo	svojo	
osebnost,	 zato	 je	 vsakega	 od	 nas	 ustvaril	 edinstvenega	 in	
neponovljivega.	 In	vsak	od	nas	 je	odgovoren	za	sleherni	korak.	Če	 je	
pravilen,	ga	vodi	v	življenje,	sicer	pa	v	smrt.
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Iz	globočine,	o	Gospod,	kličem	k	tebi,	Gospod,	usliši	moje	klice.	(Ps	130,1)	
Iz	globočine.	
Otroci,	ki	 jih	umorijo,	še	preden	pridejo	na	svet;	ki	 jih	takoj	po	rojstvu	vržejo	v	smetnjake;	s	
katerimi	kruto	ravnajo,	jih	spolno	zlorabljajo;	zapuščeni	otroci.		
Iz	globočine.		
Dečki	 in	 deklice,	 ki	 jih	 prodajajo	 za	 presajanje	 organov	 in	 za	 prostitucijo;	 ki	 jih	 prisilijo,	 da	
beračijo	in	delajo	kot	sužnji;	ki	ostanejo	brez	otroštva	in	brez	izobrazbe.	
Iz	globočine.	
Mladi,	 ki	 so	 jetniki	 puhlosti,	 nizkotnosti,	 nasilnosti;	 ki	 jih	 duši	 življenje	 brez	 smisla;	 ki	 jih	 je	
izpraznila	spolnost	brez	ljubezni.		
Iz	globočine.	
Ljudje	na	robu	družbe,	prizadeti,	zasvojeni,	neozdravljivo	bolni	in	tisti,	ki	ugasnejo	v	nezavesti	
med	cevkami	in	aparati.		
Iz	globočine.	
Ženske	in	moški,	ki	ne	poznajo	ljubezni;	zakonske	žene	in	možje,	ki	ostanejo	sami	in	ponižani;	
starši,	ki	so	izgubili	otroke;	družine,	ki	prenašajo	breme	revščine,	osamljenosti,	bolezni.		
Iz	globočine.		
Ostareli,	 ki	 so	 ostali	 brez	 ljubezni	 in	 so	 jih	 zapustili	 tudi	 tisti,	 za	 katere	 so	 žrtvovali	 svoje	
življenje.	
Gospod	Bog,	klical	bom	k	tebi	vsak	dan,	za	tvoje	sinove	in	hčere,	ki	so	v	globočinah	in	morda	
nimajo	več	glasu,	da	bi	te	prosili.		
Poslušaj	moj	glas!	
»Jaz	sem	vstajenje	in	življenje:	kdor	vame	veruje,	bo	živel,	tudi	če	umre;	in	vsakdo,	ki	živi	in	vame	
veruje,	vekomaj	ne	bo	umrl.	Veruješ	v	to?«	(prim.	Jn	11,	25–26)	

Tako	je	nekoč	Jezus	vprašal	Marto.	Danes	pa	sprašuje	vse	nas.	Ta	postni	čas	je	priložnost,	da	
razjasnimo	vse	»meglice«,	ki	 se	pojavljajo	v	našem	življenju.	 Izprašajmo	si	vest	 in	zastavimo	
pravo	 pot,	 da	 bo	 ta	 pot	 vere	 v	 Kristusa	 in	 njegov	 nauk.	 Edino	 ta	 nas	 preko	 smrti	 vodi	 v	
resnično	Življenje.		
OBVESTILO	ZA	CVETNO	NEDELJO	IN	ŽE	ZA	VELIKONOČNO	TRIDNEVJE:	
Na	cvetno	nedeljo	si	verniki	sami	z	blagoslovljeno	vodo	blagoslovite	oljčne	vejice.	
Bogoslužje	velikonočnega	tridnevja	duhovnik	opravi	sam	brez	udeležbe	ljudstva.	
Blagoslov	velikonočnih	jedi	bo	preko	TV	prenosa	na	veliko	soboto	ob	15h	oz.	ob	17h,	prav	je,	
da	si	jih	blagoslovite	blagoslovite	tudi	sami	doma	po	predlogi	za	blagoslov	jedi.	
Podrobno	o	vsem	so	zapisali	škoce	na	naslovu:	https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-
skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-covid-19	
Ker	še	dolgo	časa	ne	bomo	imeli	nedeljskih	maš	in	s	tem	v	zvezi	tudi	ne	nedeljskega	darovanja	
za	župnijsko	cerkev	 in	potrebe	župnije,	ste	naprošeni,	da	darujete	na	 izpisani	TR	Župnije,	za	
kar	se	vam	iskreno	zahvaljujem.		
Priporočam	se	tudi	za	naročila	sv.maš	za	čas	po	1.maju.	Do	takrat	zasebno	mašujem	po	vaših	
namenih,	ki	so	redno	izpisani	v	tedenskih	oznanilih.	
Posebej	 vas	 vabim	k	 poslušanju	RADIJSKEGA	MISIJONA	 z	 začekom	v	 nedeljo,	 29.	marca	 do	
4.aprila	2020	na	Radiu	Ognjišče.	

30.03.2010	
PONEDELJEK		 KAPELA 									8.00 V ČAST SV. ROKIU ZA DUŠNO IN 

TELESNO ZDRAVJE, Križ 145 

31.03.2020	
TOREK		 KAPELA

							
								8.00	
					

++MARKO in VOJKO, Križ 179 

01.04.2020	
SREDA	

KAPELA

						

													
									8.00	 V ČAST SV. DUHU, Tomaj 120 

02.04.2020	
ČETRTEK		 KAPELA

		
									8.00	
						

V ZAHVALO SV. KRIŠTOFU, Tomaj 7 

03.04.2020	
PETEK	 KAPELA

				
									8.00 PO NAMENU, Križ 153 

04.04.2020	
SOBOTA	 KAPELA

		
									8.00		 PO	NAMENU	ROMARJEV	S	SV.	GORE	

05.04.2020	
6.	POSTNA	NEDELJA	
CVETNA	NEDELJA	

TOMAJ
				
						

									9.00				
					

ZA	ŽUPLJANE	

(KAPELA)	

	 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	imam	“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	se	dogovorimo	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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