
GOSPOD, KO BI BIL TI TUKAJ, MOJ BRAT NE BI UMRL
»Kaj bi bilo, če bi bilo!« se večkrat sprašujemo. Če bi odklonil povabilo, 

se mi to ne bi zgodilo! Če bi bila medicinska sestra bolj pozorna pri 
previjanju noge, bi opazila sumljivo oteklino, obvestila bi zdravnika in 
moj brat ne bi umrl. Vedno sumimo, da je nekdo naredil napako, kar je 
privedlo do usodnih posledic. In vendar se ne zgodi vse na relaciji vzrok – 
posledica. Ob novici, da je Lazar bolan, je Jezus odgovoril: »Ta bolezen ni 
za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.« 

Evangelist Janez je dogodku o Jezusovi obuditvi Lazarja od mrtvih posvetil celo 11. 
poglavje. Zdelo se mu je pomembno podrobno zapisati dogodek, ki nakazuje cel proces od 
nepopolnega zemeljskega življenja, preko odhoda s tega sveta, do polnosti večnega življenja.

Ko je Jezus prišel v Betanijo, je bil Lazar že štiri dni v grobu. Veliko Judov je prišlo 
k Marti in Mariji, da bi ju tolažili. Marta mu je rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj 
brat ne umrl!« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal 
ob vstajenju poslednji dan.« Večina od nas deli Martino stališče: Nekoč bo vse drugače! 
Življenje je prelepo in teh nekaj let na zemlji je premalo, da bi ga okusili v vsej njegovi širini. 
Toda, kdaj bo prišla polnost našega bivanja in kakšna bo? Jezus je Marti odgovoril: »Jaz sem 
vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame 
veruje, vekomaj ne bo umrl!« Polnost življenja ni vezana na čas, ki mora preteči, ampak 
na osebo, ki se je oklenemo, ji zaupamo in verujemo, da je naše odrešenje navzoče že tukaj 
in sedaj. Gre za dolg proces osvobajanja od lastne omejenosti in prepuščanje nečemu, kar 
ne poznamo, ker o večnem življenju nimamo nobenih izkušenj. Jezus nas pozna, vidi našo 
omejenost, zato se nam približa kot tisti, ki mu nobena človeška stiska ni tuja. Ko je Jezus 
videl žalost in jok tistih, ki so Lazarja poznali, ga je do srca ganilo in je vzdrhtel. Tudi njega 
je ob dani situaciji bolečina zlomila, a je hitro sledil naslednji korak: »Kam ste ga položili? 
Odstranite kamen!« Nato je vzdignil oči proti nebu in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, da si me 
uslišal! Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Ko izgubimo ljubljeno osebo smo žalostni. 
To je normalno. Tudi Jezus je bil ob prijateljevi smrti žalosten. Takšna je prva faza žalovanja, 
ki mora biti presežena z upanjem in vero v tistega, ki je Življenje. Jezus se zahvali Očetu in 
zapove: »Razvežite ga in pustite, naj gre!« Kdor veruje, odpadejo od njega povoji, ki so ga 
vezali na zemljo in vstopi v večnost kot svoboden, popoln človek.
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Nedelja 5. postna, tiha nedelja 29. marec
yy Danes je 5. postna, tiha nedelja. Godujeta  Štefan IX., papež in Bertold, redovni ustanovitelj. 
yy Živimo v izrednih razmerah, a kljub temu čutimo, da gre življenje naprej in da bomo s skupnimi močmi 
izšli iz te krize okrepljeni, še prav posebej na duhovnem področju. Veliko noč bomo obhajali drugače in 
različnih ponudb bo kar veliko.
yy Škofje v tem postnem času vabijo vernike, da v pripravi na velikonočne praznike spremljajo radijski misijon 
Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila.
yy Kako bomo praznovali cvetno nedeljo? Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah 
brez navzočnosti ljudstva, župniki pa v zaprti župnijski cerkvi. Salezijanska skupnost na Trsteniku ima vsak 
dan mašo ob 9.30. Na cvetno nedeljo spremljajte mašo po TV SLO 2 ob 10.00. Škofje odločajo, da župnik 
opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi, verniki pa naj doma zelenje in butare blagoslovijo z blagoslovljeno 
vodo. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta ob 11.30 na TV SLO 1.
yy Za obe župniji redno izhajajo oznanila, ki jih lahko vidite na internetnih straneh, nekaj tiskanih izvodov 
pa je na razpolago v obeh župnijskih cerkvah. Naročene maše se redno opravljajo tako kot je v oznanilih. 
Maše lahko naročate po telefonu ali po e-pošti: branko.balazic@salve.si – plačali boste lahko ko se razmere 
uredijo.
yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: papež Frančišek nas vabi: Udje Cerkve ne smemo biti »čud-
na bitja«. Vsi nas morajo čutiti kot brate in bližnje, kakor apostole, ki so jih vsi ljudje imeli radi. Hkrati pa si 
moramo upati biti drugačni, pokazati drugačne sanje od tistih, ki nam jih ponuja ta svet, pričevati za lepoto 
velikodušnosti, služenja, čistosti, moči, odpuščanja, zvestobe lastni poklicanosti, molitve, boja za pravico in 
skupno dobro, ljubezen do ubogih, družbenega prijateljstva. (36)
yy V mesecu aprilu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

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

29. marec

Ponedeljek Janez Klimat, opat; Amadej Savojski, vojvoda
za zdravje 

30. marec

Torek Gvido, opat; Benjamin, diakon in mučenec
za + Janeza Dobrina, dar sosedov

31.  marec

Sreda Tomaž Tolentinski, mučenec; Ljuba in Irena, mučenki
za + Marijo Štern, dar Spodnjega Trstenika

1. april

Četrtek Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj; Teodozija, mučenka 2.  april

Petek + Rihard, škof; Sikst I., papež in mučenec 3. april

Sobota Izidor Seviljski, škof in c. uč.; Benedikt Niger, redovnik
1. za + Rozalijo Zupan (obl.)
2. za + Vinka Perčiča (obl.)

4.  april

Nedelja 6. postna nedelja – cvetna nedelja
1. za + Anico Toporš (obl.) in njene starše
2. za + Janeza Košnika, dar sosedov

5.  april

čiščenje in krašenje 


