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Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili! (Ps 51)
Odložili smo maske
Pred Stvarnikom stojimo goli in bosi, popolnoma 
enakovredni. Noben zunanji atribut – ne slava, 
imetje, izobrazba ali zdravo telo nas ne povzdiguje 
nad bližnjega. Naš Oče nas vidi, kot je gledal Adama 
in Evo, nesrečni žrtvi svobodne izbire. Ni bilo dovolj, 
da sta bila ustvarjena po Njegovi podobi, hotela sta 
biti kakor On. Nekaj takega – si prestavljamo – je 
gnalo tudi Luciferja, da je obrnil Bogu hrbet in nas od 

začetka vekov vabi v svoje iluzije. Najbolj učinkovit 
je njegov osnovni greh – napuh. Ni tako podlega 
jezljivca ali požrešneža, kot je človeško bitje, ki 
»se ima za nekaj več«. Iz tega naslova izvirajo vse 
zlorabe, ponižanja ter konflikti intimnih in svetovnih 
razsežnosti. Kakšna zmota – misliti, da si v Božjih 
očeh pomembnejši od drugega bitja! Ni načina, da 
bi svoje razgaljene duše prekrili s figovim listom ali 
živalsko kožo, še manj z razkošnimi oblačili. Tudi 



ni načina, da bi Očeta prelisičili z izpolnjevanjem 
postave, ob tem pa stopali vzvišeni mimo sočloveka. 

Zdravilo za napuh je sočutje
Kaj pa pravi Jezus? Ima zdravilo proti bolezni napuha 
in brezbrižnosti? Najboljši recept je sočutje. Ta lepa 
in topla beseda sestoji iz dveh delov: čutiti je glagol, 
ki opisuje kompleksno in čudovito zmožnost našega 
telesa, da zaznava svet okoli sebe z vidom, sluhom, 
tipom, vonjem, okusom ... in to množico enagramov 
možgani v mikrosekundah urejajo v neverjetne 
predstave. Naša duševnost gradi na teh zaznavah 
bogat notranji svet. Ko je Oče ustvaril našega duha 
po svoji podobi, nam je poklonil  še drugi del besede: 
so – čutiti. Dal nam je zmožnost, da se vživimo v 
občutja drugega bitja, da se povežemo z njegovim 
doživljanjem. Dobili smo sposobnost, ki smo jo dolžni 
razvijati, uporabljati in predajati potomcem. 

Bog sam je najvišji ideal sočutja. Drži nas na svoji 
dlani, četudi se izkaže, da smo umazani in smrdljivi. 
Ponuja nam celo detergent in razkužilo, uporaba je 
lahko boleča, a rezultati so izjemni. In povrhu vsega 
potrpežljivo čaka, da se sami odločimo, kdaj bomo 
šli v kopalnico. In če kot poreden otrok odpremo pipo 
in se raje spakujemo pred ogledalom, namesto da 
bi se umivali, še kar čaka, da se bomo spametovali. 
Tolikšno sočutje presega človeško dojemanje. 

Sočutje po človeško
Naše predstave o sočutju so precej ožje kot nam kaže 
Jezus. Za ohranitev vrste je nujno, da mati ljubeče 
skrbi za nebogljenega otroka. A to zmorejo tudi 
živali. Kaj nas torej povzdiguje nad naravo, kaj nas 
dela človeške, celo podobne Bogu? Je to sočutje do 
bolnih, ostarelih, invalidov? So to izrazi pietete ob 
smrti znancev in sorodnikov? Je to darovanje pomoči 
potrebnim? Ali morda bolečina ob posnetkih mučenja 

živali? Seveda, vse to so izrazi naše humanosti. 
Zanjo si prizadevamo kot omikani, solidarni ljudje z 
razvito srčno kulturo. Ob pretresljivih prizorih nasilja in 
krutosti nas presune, ko pomislimo na trpljenje žrtve, 
ki se je nedolžna znašla sredi svoje nesreče. Običajno 
se hkrati razhudimo na povzročitelja, upravičeno 
obsodimo njegove norosti ali zlobo. A Jezus nam 
tukaj daje drugačen zgled in naročilo. Preden si damo 
duška v izražanju gneva, pomislimo, kako se je 
obrnilo življenje storilca, kako je pravzaprav usmiljenja 
vreden zaradi greha, s katerim se je omadeževal.

Jezus je molil za svoje krvnike
V tej luči pomislim na našo nesrečno zgodovino, na 
vse, kar so si naši predniki povzročili med in po drugi 
vojni. Vse žrtve, ne glede na opcijo, ki so ji pripadali, 
so potrebne našega sočutja. Pomislim tudi na razne 
diktatorje in množične morilce, na ljudi, ki so obliti 
s krvjo nedolžnih in o njih ni mogoče povedati niti 
ene prijazne besede. In nenazadnje pomislim na 
nesrečnega patra in zmedeno pesnico, ki sta vsak po 
svoje omadeževala svojo umetnost. Ali zmoremo tudi 
za vse te kdaj zmoliti Očenaš? Tu se neha človeška 
plat sočutja, tu nastopi Božja milost, ki jo tako stežka 
sprejmemo in razumemo, kadar gre za najhujša 
dejanja. A za odrešitev sveta so potrebne tudi takšne 
molitve. Na to nas spomni Pavel, ko sporoča, da nad 
velik greh Bog pošilja veliko milost, celo svojega sina.

Jezus je na križu prosil za svoje rablje. Ni podlegel 
skušnjavi, da bi svojo božansko naravo izkoristil za 
rešitev iz smrtne stiske. Še zadnjič je Luciferju odklonil 
njegove ponudbe. Ni večje srčnosti, kot da moliš za 
svoje sovražnike. To je sočutje Jezusovega tipa. Ob 
tako mogočni Ljubezni bi se mogel nekoč izprazniti 
sam pekel. Dobro bi bilo, da bi ljudje to vendarle 
uvideli in se s sočutjem zoperstavili napuhu.

Emilija Kladnik Sorčan
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NA NAŠI POTI
V postnem času bomo ob petkih, pol ure pred večerno sv. mašo molili SVETI KRIŽEV POT. Ravno tako ob 
nedeljah, ob 8.30. Molitev bodo pripravila različna župnijska občestva.

Župnijska Karitas se pridružuje vsesplošni pomoči Olgi Rihtar, iz Dramelj. V mesecu januarju ji je pogorela hiša. 
Nujno je potrebno sanirati streho. V kolikor ste pripravljeni pomagati finančno, lahko znesek nakažete na TRR 
OZPM: SI56 0400 1004 8576 037, SKLIC 00 10-2023, NAMEN – POMOČ OLGI RIHTAR. Za materialno 
pomoč pa pokličite Martina: 041 551 629.

Škofijska Karitas organizira dobrodelno akcijo »Ne pozabimo« za pomoč jugovzhodni Evropi. Prav tako prosi za 
pomoč žrtvam potresa v Turčiji in Siriji. Položnice so pripravljene na mizi za verski tisk.

Pred nami je prvi petek v mesecu. Nočno češčenje Najsvetejšega bo potekalo kot običajno. Vabljeni!

Hvala ekipi iz Goričice, Repnega, Lokarij in Zlateč za čiščenje cerkve in župnijskih prostorov ter urejanje okolice. V 
mesecu marcu ste na vrsti farani iz Hruševca. 

Prihodnjo nedeljo bomo imeli namensko nabirko za stroške ogrevanja. Čeprav je večji del zime kazal razmeroma 
milo podobo, so računi za plin več kot dvakrat višji od lanskoletnih. Že vnaprej hvala za vašo velikodušnost.

Včasih sem mislil, da je krščanstvo dolgočasno, 
neresnično in nepomembno. 
Ampak ko sem bral o Jezusu, sem spoznal, da je on vse kaj drugega. 
Jezus je rekel, da je pot do Boga. 
On je tisti, ki prinaša smisel in namen tvojemu življenju. 
(Nicky Gumbel)



nedelja
26. februar

Prva  
postna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
9h: + Cirila (obl.) in Metoda (obl.) Lavbiča ter starše Johan
+ Mihaela Koštomaja (30. dan) 
+ Rada, Lojzko in starše Polak
10.30 (družinska): + Jožefo Lainšček
+ Draga Arzenška

ponedeljek
27. februar

Sveti 
Gabrijel 18.30: +Albino Dobovišek

torek
28. februar

Sveti 
Ožbolt

18.30: + Alberta Bohorča (obl.) in za zdravje 
+ Mihaela in Zofijo Korošec

sreda
1. marec

Sveti 
Albin 8h: + Ano Gaber

četrtek
2. marec

Sveta 
Neža 

18.30: + Petra Cerkvenika (30. dan) in Marijo Kos (obl.) 
+ za Pečarjeve (iz Bezovja) 

petek
3. marec

Sveta 
Kunigunda

18.00: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
18.30: + Terezijo Kompolšek (obl.) in Franca ter Janeza Čokla
+ Alojza Vukmaniča
+ Marijo (obl.) in Stanka Povaleja, Albina Žolgarja ter sorodnike

sobota
4. marec

Sveti 
Kazimir

18.30: + Franca Arliča (obl.) 
+ Rozalijo in Antona Koželja (obl.) 
+ Silvestra (obl.) in Marijo Gajšek
+ Vinka Smeha (obl.) 

nedelja
5. marec

Druga  
postna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
8.30: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
9h: + Stanislavo Fidler
+ Cvetko in Antona Gajška ter sorodnike
+ Jožeka Jančiča (obl.), Edija, Albino, Stanka in rodbini Svetec in 
Jančič
+ Ivano (obl.), Karla, Draga, Srečka Gajška ter starše Bukovšek
10.30 (Ahac): + Mihaela (obl.) in Ano (obl.) Vrhovšek


