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Kdaj se zaveš, da si bil slep, zaslepljen? 
Ponavadi te iznenada v nekem trenutku doleti neko 
spoznanje, uvid kot bi te stresla elektrika in kar 
naenkrat ti postane kristalno jasno, da si imel popačen 
vid/napačno predstavo. Sicer si slutil, da so bili drobci, 
ki se med seboj niso povsem ujemali, a si jih spregledal 
(morda celo zavestno) ... in vseeno se za nazaj 
sprašuješ: »Kako da tega nisem videl?« 

A potem preprosto veš, ko se to zgodi, kakor je rekel 
sleporojeni, ki ga je Jezus ozdravil: »Eno pa vem, da 
sem bil slep in da zdaj vidim.« 

Kaj storiš, ko zagledaš svet v drugačni resničnosti? 
Sprejmeš resnico, se prilagodiš, pometeš pred svojim 
pragom? Prerasteš ovire, svoje pomanjkljivosti? Ali 
pogledaš stran, narediš ovinek, iščeš izgovore? Ker je 
težko in ker včasih boli ...

Popačene predstave
V življenju smo mnogokrat utirjeni v določenih vzorcih, 
pogledih, a Jezus pravi: »Dokler sem na svetu, sem luč 
sveta.« Vedno znova nam daje upanje ...



Vsi nosimo popačene predstave o svetu, o soljudeh, 
pogosto tudi do svojih najbližjih. Mislimo, da dobro in 
prav vidimo, a smo takrat ponavadi najbolj slepi. Celo 
sozakonca včasih gledamo zamegljeno skozi svoja 
lastna pričakovanja in neuresničene želje, skozi lastno 
prizadetost. Veliko pričakujemo od njega, skorajda bi 
nam moral brati misli. Tako smo obrnjeni vase, v svoj 
gnev, v občutek žrtve, da nikakor ne moremo uvideti 
bližnjega v njegovi resničnosti, kaj šele da bi ga slišali, 
začutili. Hvala bogu, da smo drug drugemu ogledalo in 
nas drugi vestno opozarjajo na iver v našem očesu 

Pravzaprav je blagoslov, če začutiš, da si v nečem 
zaslepljen, da brcaš mimo. Ker začneš tipati, iskati, 
poslušati, hočeš spregledati!

Kako sva se uštela!
Tudi midva sva brcala mimo, se spotikala, iskala 
in našla. Bila je tema, bilo je težko, bili so očitki, 
neprespane noči in neuresničene želje. Bila sva 
zaslepljena, da zmoreva vse sama, da sva dovolj 
razumna, informirana in samostojna, da lahko 
premostiva vsakršno vrzel. 

Ah, kako sva se uštela! Kako malo je v najinih rokah in 
kako veliko v Njegovih. Našla sva Luč v ljudeh, ki so jo 
širokosrčno postavili na podstavek, da je svetila dovolj 
daleč. Udeležila sva se seminarja pri društvu Družina in 
Življenje, kjer so nama dobri ljudje s pričevanji iz svojih 
življenj narahlo odprli oči. Takrat se je božja Bližina 
začela približevati tudi nama. Najprej preko ljudi in 
njihove vere, nato preko Svetega pisma, svetih maš in 
sedaj se zdi, da se čuti povsod. Bistri pa se tudi pogled. 
Ni se zgodilo čez noč, pravzaprav še traja. S kapljicami 
žive vode še vedno umivava lastne napačne predstave 
idealnega, složnega, modernega zakona.

Če dovolim ...
Jezus se je sleporojenega dotaknil. Če dovolim, da se 
me Jezus dotakne, mi ne samo zbistri pogled, daje mi 
tudi vpogled v resničnost mojega bližnjega. In to je 

težko. A če Jezusa spustim bližje, me objame, stisne 
v svoje naročje, kjer se počutim varno in sprejeto, 
njegova bližina odžeja. Takrat sem lahko do svojega 
bližnjega manj očitajoč in zahteven, lažje ga uzrem 
v njegovi resničnosti ... pravzaprav ugotovim, da je 
čisto dobronamerna oseba. Skozi Jezusove oči je božji 
ljubljeni sin, božja ljubljena hči. Morda moram pa včasih 
najprej samo odstraniti bruno iz svojega očesa !

Gledati z Jezusovimi očmi
Kako velik blagoslov je spregledati! In kako velika 
odgovornost pride zraven. Ne moreva se več izgovarjati 
drug na drugega, na vreme in stisko s časom. Moj odziv 
je moja odgovornost.

Gledati sozakonca, otroka, sodelavca ... z Jezusovimi 
očmi, kako neobsojajoče in osvobajajoče. Kakšno 
olajšanje, da ne rabim ves čas nositi bremena kritičnega 
presojanja.

Kako pa gledam nase z Jezusovimi očmi? David 
Zupančič v svojem literarnem prvencu piše: »Človek je 
samemu sebi najzahtevnejši sodnik. Samega sebe je 
najtežje prepričati, da smo močni in spoštovanja vredni. 
Najtežje si je dokazati, česa vsega smo sposobni.«

Še dobro, da nas Jezus vedno znova čaka, da ga 
povabimo k sebi in mu pustimo, da nas nagovori, izmije 
oči in pokaže, kako zelo smo vredni v njegovih očeh.

Nastja in Miha Hliš
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NA NAŠI POTI
Od tega petka dalje bodo v cerkvi na razpolago oljčne vejice, s katerimi nas že leta oskrbuje redovna skupnost 
salezijancev. Naši darovi jim bodo omogočili izvajanje programov za otroke in mlade.

Moški pevski zbor skladateljev Ipavcev nas ob materinskem dnevu vabi na letni koncert z gosti, glasbeno skupino 
Šansonet. Z nami bodo že pri večerni sveti maši. Njihov koncert pa se bo pričel takoj po končani sveti maši. 

V minulem tednu smo se poslovili od Romana Kojtererja in Ane Močnik. V molitvi izročajmo vse drage rajne božji 
ljubezni.

Ko postaneš kristjan, ne pomeni, 
da si postal boljši od drugih. 
Krasno je, če postaneš boljši, 

kot si bil prej. 

Pomlad 
prihaja! 



nedelja
19. marec

Četrta  
postna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
8.30: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
9h: + Jožeta Čokla, starše in sorodnike
+ Jožefa (obl.) in Amalijo Pirjevec
+ Jožeta Oseta in sorodnike
+ Jožeta Rataja in Frančiško ter Jožeta Pirjevca (obl.) in Amalijo
+ Jožefa Ivanca
+ Jožefo, Martina in p. Odila Hajnška
16.00 (Vera in luč):  + Jožeta in Ano Štravs ter rodbine Senegačnik, 
Štravs in Dečman

ponedeljek
20. marec

Sveta 
Klavdija

18.30: +Roziko (obl.) in Alojza ter Marijo Šumej
za zdravje in blagoslov

torek
21. marec

Sveti 
Nikolaj

18.30: + Angelo Galuf
+ Romano Jazbec

sreda
22. marec

Sveta 
Lea

8h: + Petra Urleba
+ Matildo Vogrinc

četrtek
23. marec

Sveta
Rebeka

18.30: + Faniko in Antona Jelenca ter sorodnike
+ Alojzija Slomška 

petek
24. marec

Sveta 
Katarina

18.00: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
18.30: + Franca (obl.), Marijo in Franca ml. Korenjaka
+ Anico Hvalec (obl.) 

sobota
25. marec

GOSPODOVO 
OZNANJENJE

18.30: + Marijo Ocvirk
+ Jožeta (ml.) in družino Koželj (s Podgrada)
+ Frido Trebovc
+ Marijo Kajba, Avgusta, Marjana in Vlada ter rodbino Golež
+ Karla Rataja (obl.) in rodbine Rataj, Sivka, Golež in Gajšek
+ Staneta Kajtna, starše Voga, Mirana Lubeja in sorodnike

nedelja
26. marec

Tiha 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
8.30: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
9h: + Albino Dobovišek
+ Franca (obl.) in Ano (obl.), Janka Slomška, starše in sorodnike
+ Ano Močnik (osmina) 
10.30 (družinska):  + Ido in Franca Kolarja in sorodnike


