
KDOR IZMED VAS JE BREZ GREHA, NAJ PRVI VRŽE KAMEN VANJO
Kako bi reagiral sodobnik, predvsem predstavnik mlajše generacije, ko 

bi slišal Jezusa govoriti: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen 
vanjo!« Ob tem se sprašujem, kako bi sploh prišlo do takšnega dogodka, 
o katerem nam govori evangelist Janez: ženo so zasačili v prešuštvovanju, 
privedli so jo k Jezusu in od njega zahtevali, da jo kaznuje. Prvič: verjetno 
sploh ne bi takoj zvedeli, da se je kaj takega zgodilo, ker je to vsakodnevna 
praksa. Drugič, tak par bi se razšel ne da bi prišlo do kakšnega škandala. Čez čas bi samo 
opazili, da imata novega partnerja. In če bi prišlo do kakšnega javnega zgražanja, kako bi 
reagirali na Jezusovo izzivanje? Marsikdo bi se smejal in si mislil: »Kje pa ta živi! Kakšni 
grehi neki: danes je vse dovoljeno!« In vendar, kost je bila vržena in glodanje se začne: 
eni bi se začeli glasno opravičevati, drugi bi molče odšli in na koncu bi Jezus ostal sam z 
obtoženo ali obtoženim. In kakšno bi bilo zadnje soočenje? Jezus bi verjetno vprašal: »Te 
ni nihče obsodil?« Odgovor bi bil: »Nihče, Gospod! Koga sploh motijo majhni skoki čez 
plot!«

Večina se res obnaša tako, kot da se ne dogaja nič posebnega, da je v našem življenju 
vse v najlepšem redu. Toda v večini primerov je takšna samo fasada. Znotraj pa je marsikaj 
narobe, kar bi radi prikrili, ker nas je sram priznati, da smo v življenju zgrešili. Saj bi radi 
marsikaj izboljšali, pa ne vemo kako. Srce je namreč drugačen sodnik in nam govori: »Bodi 
stvaren, kajti ni vse zlato, kar se sveti! Greh je. Zato se zresni in stopi na pot spreobrnjenja.«

In kakšna je ta pot spreobrnjenja? Prvi korak je ta, da si ne zatiskaš oči pred resnico, 
ali z Jezusovimi besedami: »Če si brez greha, poberi kamen in … Malo počakaj in pomisli, 
v koga ga boš vrgel. S kom se primerjaš: z otrokom, ki je še brez izkušen, z najstnikom, ki 
se išče, s klatežem, ki je poskusil vse, da se počutil »naj naj«, a ga je vse razočaralo, da ne 
vidi več smisla? S kom se primerjaš, da se imaš za boljšega od njega? Primerjaj se s svojo 
idealno podobo, gledaj nase z očmi svojega Stvarnika in presodi, v koliki meri si uresničil 
njegovo zamisel, da si ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. Morda pa bo bolje postaviti 
kamen nazaj na tla, stopiti do Jezusa in mu reči: ‚Nisem nič boljši. Usmili se me!‘«

Naslednji korak je povezan z molitvijo in prošnjo, da bi uvidel, kaj je zame najboljše 
in kateri je pravi izhod iz notranjega nereda? Zato trkam na Jezusova vrata in priznavam: 
»Grešil sem, nisem vreden, da sem tvoj sin. Sprejmi me kot enega od svojih služabnikov!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 5. postna, tiha nedelja 7. april
yy Danes je 5. postna, tiha nedelja. Godujeta Janez Krstnik de la Salle, redovni ustanovitelj in  Herman, redov-
nik.
yy Danes je tiha nedelja, zato imate na razpolago oljčne vejice. Vaši darovi za vejice so namenjeni primorskim 
župnijam, ki nam vsako leto dostavijo oljčne vejice. To je za te župnije eden od načinov vzdrževanja. Župniki 
se vam iskreno zahvaljujejo za vsak vaš dar.
yy Za letošnje birmance se njihov praznik hitro približuje. 13. aprila bo v Križah še zadnje dekanijsko srečanje za 
birmance in njihove starše. Srečanje bo ob 19.30 v dvorani, nasproti župnišča.
yy Ta teden imajo otroci še verouk. Za otroke od 4. do 9. razreda bo med veroučno uro priložnost za spoved, kot 
priprava na velikonočne praznike.
yy Postni čas se bliža svojemu vrhuncu. Naslednja nedelja je že cvetna, ko se spominjamo Jezusovega slovesnega 
vhoda v Jeruzalem. Takrat so ga množice z zelenjem in s cvetjem pozdravljale: »Hozana Davidovemu sinu! 
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« Pred sveto mašo bo pred župniščem blagoslovitev oljčnih 
vejic in butar.
yy V sredo, 10. aprila bo ob 19.30 drugo srečanje za animatorje letošnjega oratorija. Vabljeni tudi tisti birmanci, 
ki na prvem sestanku še niste bili.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Težave, ki nastanejo v zakonih različnih krščanskih veroizpovedi, 
terjajo posebno pozornost. Zato si je treba prizadevati za odkritosrčno sodelovanje med katoliškim in nekato-
liškim duhovnikom in to že v pripravi na zakon in poroko. Zakoni med pripadniki različnih ver predstavljajo 
prednosten prostor za medverski pogovor. V nekaterih deželah, kjer ni verske svobode, je krščanski partner 
prisiljen prestopiti v drugo vero, da bi se lahko poročil in ne more niti s spregledom obhajati cerkvene poroke 
niti ne more dati krstiti otrok. Zato moramo podpirati prizadevanje, da bi se spoštovala verska svoboda vsa-
kega človeka. (247-248)
yy V mesecu aprilu je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

5. postna, tiha nedelja
1. po namenu
2. za ++ starše Volčič in Jalen ter za Damjana Jalna
za + Tomaža Lombarja (obl.)

7. april

Ponedeljek
1900

Maksim in Timotej, mučenca; Dionizij, škof
za + Janeza Ješeta, dar Zelnikovih

8. april

Torek
1900

Valtruda, redovnica; Hugo, škof
za + Jožeta Vogarja, ob rojstnem dnevu

9. april

Sreda
1900

Domen, škof in mučenec; Ezekijel, prerok
za + Petra Zaplotnika, mlajšega (obl.)

10. april

Četrtek
1900

Stanislav, škof in mučenec; Gema (Biserka) Galgani, devica
za + Janeza Košnika, dar sosedov

11. april

Petek
1900

+ Zenon Veronski, škof; Julij I., papež
za + Cilko Teran, dar sosedov

12. april

Sobota
2000

Ida, redovnica; Ursus iz Ravene, škof
za +++ Vinkota, Francko in vse ++ Fendetove

13. april

Nedelja
730 Tenetiše

830

Cvetna nedelja
1. za + Marjana Gregorca (obl.)
2. za + Staneta Markoviča (1. obl.)
za + Jasno Kadivec

14. april

čiščenje in krašenje Trstenik – 
Tenetiše – Riga Zdenka

13. april


