
»VERUJEŠ V SINA ČLOVEKOVEGA?« »KDO JE TO, DA BI VEROVAL VANJ?«
Zgodba o sleporojenem, ki mu je Jezus vrnil vid, je naša zgodba. Telesna 

slepota je samo en del resničnosti, kajti duhovna slepota je veliko hujša. 
Težko je živeti, ko ne veš, kdo si, zakaj si tu, kaj bo iz tebe! Učenci so spraševali 
Jezusa: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Mi 
hočemo takoj vedeti za vzrok, da je nekdo drugačen in ni v skladu z našimi 
pričakovanji. Jezus jim je odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak 
na njem naj se razodenejo Božja dela.« Vsakdo je na svetu z določenim razlogom, zato je moje 
življenje smiselno že s tem, da sem. Seveda pa je življenje veliko več kot golo dejstvo, zato se 
trudim, da bi izpolnil načrt, ki ga ima Bog z menoj. Jezus je slepemu pomazal z blatom oči 
in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Siloa!« Ta izraz v prevodu pomeni Poslani. Jezus 
ga je poslal k viru življenja, da njegovo bivanje dobi novo vrednost. Ko se je vrnil, je videl. 
Sedaj bi se vsi, ki so ga poznali, morali veseliti, a Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da 
je spregledal. To ni bilo v skladu z njihovimi pričakovanji, ker so ga imeli za odpisanega, za 
nevrednega pravega življenja. Celo njegovi starši se niso postavili na njegovo stran, ampak so 
odgovornost za sinovo novo identiteto preložili na njegova ramena: »Njega vprašajte. Dovolj 
je star. Sam naj govori o sebi!« Kako hitro najdemo izgovore, da se skrijemo, odmaknemo od 
resnice in se izgubimo v množici, v brezoblični masi, kjer ti ni treba imeti osebnega mnenja. 
In farizeji so začeli z zasliševanjem ozdravljenega in to ne samo enkrat: »Kaj ti je storil? Kako 
ti je odprl oči?« Ta jim je odgovoril: »Povedal sem vam že, pa me niste poslušali. Čemu hočete 
znova slišati? Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?« Ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si 
njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog; o tem pa ne 
vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil: »To je res čudno, da ne veste, od kod je, meni pa je odprl 
oči. Vemo, da Bog grešnikov ne usliši. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti!« 
Odgovorili so mu: »Ves si rojen v grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven.

Zmoto je težko priznati. Resnica vedno boli. Če ne bi bilo tako, bi bila prevara. Kot da 
nas vsakdanje življenje ne uči, da za vse, kar je nekaj vredno, moraš trpeti in pogostokrat tudi 
umreti. Tako nas uči Jezus, ki je šel na križ, da bi nas odkupil in nam zagotovil večno življenje. 
Vse zemeljske dobrine so začasne, samo večno življenje ima pravo vrednost. Zato imamo kot 
zaključek zgodbe Jezusove besede: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne 
vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 4. postna nedelja 22. marec
Danes je 4. postna nedelja. Godujeta Lea, spokornica in Tomaž Carigrajski, patriarh.
V nekaj dneh se nam je življenje obrnilo na glavo. Marsikdo se ne znajde v novih razmerah, ko je vedno bolj 
omejen na nekaj metrov svojega bivalnega prostora, živi v vedno večji osamljenosti in si ne zna predstavljati, 
kako dolgo bodo te izredne razmere trajale. Niso redki, ki Boga kličejo na zagovor, zakaj je to dovolil. Res je 
Bog to dopustil, ni pa on povzročitelj tega stanja. To je sad človekove objestnosti. Slovar slovenskega knjižnega 
jezika pravi o objestnem ravnanju takole: posameznik ali skupina ljudi zaradi velike sproščenosti, premajhnega 
čuta odgovornosti naredi ali povzroči kaj slabega, neprimernega, navadno za šalo. Kar se nam je zgodilo je za 
vse izziv in klic k treznemu, bolj človeškemu življenju. Bog nam tako daje priložnost, da se vrnemo k njemu, da s 
svojo molitvijo pokažemo, da smo preizkušnjo vzeli resno in da jo bomo s skupnimi močmi in z Božjo pomočjo 
obrnili sebi v prid. Zato se potrudimo, da z molitvijo in solidarnostjo ustvarimo močno verigo ljubezni, zaupanja, 
sprejemanja drug drugega in vere v moč življenja, ki prihaja od Boga in se k njemu vrača.
V času izrednih razmer se strogo držimo navodil naše vlade in priporočil, ki nam jih daje Slovenska škofovska 
konferenca. Z vsemi župljani obeh župnij sem vsak dan povezan pri daritvi svete maše, ki jo opravljam v kapeli 
naše salezijanske skupnosti, ob 15.00 pa sem z vami z molitvijo križevega pota, ki ga imam v zimski kapeli v 
župnišču na Trsteniku.
Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Papež Frančišek nas vabi: Prosimo Gospoda, da osvobodi Cerkev 
tistih, ki jo hočejo postarati, jo držati okorelo v preteklosti, jo zadržati, jo narediti negibno. Prosimo tudi, da bi jo 
osvobodil druge skušnjave: verjeti, da je mlada zato, ker se uklanja vsemu, kar ji ponuja svet: verjeti, da se obnav-
lja zato, ker skriva svoje sporočilo in se staplja z drugimi. Ne. Mlada je tedaj, ko je ona sama, ko prejema vsak dan 
vedno novo moč iz Božje besede, iz evharistije, iz navzočnosti Kristusa in njegovega Duha. Mlada je, kadar se je 
sposobna vedno znova in znova vračati k svojemu viru. (35)
V mesecu aprilu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja 4. postna nedelja

za + Mici Pušavec, dar sosedov
za + Tomaža Lombarja (obl.)

22 marec

Ponedeljek Jožef Oriol, duhovnik; Rebeka Ar-Rayes, redovnica
za + Jožeta Zupana in vse ++ Kajžarjeve

23. marec

Torek Katarina Švedska, redovnica; Dionizij Palestinski, mučenec
za + Frančiško Valjavec (obl.) in očeta Cirila

24.  marec

Sreda Gospodovo oznanjenje; Prokop Češki, opat; Emilijan, muč.
1. za + Manco Perčič in vse ++ Cudermanove
2. za + mamo Ivanko in teto Milko Markuta

25.  marec

Četrtek Evgenija, mučenka; Ludgar, škof 26.  marec

Petek + Peregrin, redovnik; Gelazij, škof 27.  marec

Sobota Marija Praška, devica; Vojan (Bojan), knez
za + Marijo Štern (1. obl.)

28.  marec

Nedelja 5. postna nedelja
1. za + Lojzeta Kaštruna (obl.)
2. za + Katarino (obl.), Petra Eljona in Janeza Ješeta

29. marec

čiščenje in krašenje 


