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6. nedelja med letom 

 
 

Misli ob božji besedi 6. nedelje med letom: Ločitev v srcu  

Zakon se rodi iz ponižnosti in ne more živeti brez ponižnosti, kakor ribe ne morejo 

živeti, če ne ostanejo v vodi, kjer so se rodile. Ko se fant zaljubi in na kolenih (tako 

je bilo vsaj nekdaj v navadi) prosi dekle za roko, kaj s tem stori? S tem je izrazil 

najbolj radikalno dejanje ponižnosti v svojem življenju. Postane berač. Je, kot da bi 

rekel: »Daj mi svoje življenje, kajti moje mi ne zadošča. Jaz samemu sebi nisem 

zadosti. Potrebujem tebe!« 

Morda je eden od razlogov, zakaj je Bog ustvaril človeštvo kot moža in ženo, prav 

ta, da bi ga s tem vzgajal za ponižnost. »Človek« – je zapisal pesnik Claudel – »je 

ponosno bitje; ni bilo drugega načina, da bi razumel odvisnost, nujnost in potrebo, 

kot je zakon različnosti, ki je vtkan v njegovo bivanje in preprosto obstaja.« Sam 

trenutek zakonske intimnosti je možno in potrebno doživljati kot trenutek pristne 

ponižnosti, ne pa nasilja, posedovanja ali pa izkoriščanja drugega. Kot da bi rekel: 

»Še vedno te potrebujem; zame si še vedno pomemben.« 

Ko sta poročena, se žal zgodi, da ponos vedno znova priplivka na dan in hoče 

prevladovati ter tako partnerju zaračunava začetno potrebo, ki jo je imel po njem. 

Ko se izgublja ponižnost, plahni tudi sposobnost odpuščanja, s tem pa usiha tudi 

veselje. Človek se začenja spraševati: »Zakaj moram popuščati vedno jaz?« Pri tem 

pa človek spregleda, da je ob vsem tem zmagovalec en sam: tisti, čigar ime 

diabolos pomeni: tisti, ki ločuje, ki oddaljuje, ki prelamlja. »Poroke se pripravljajo 

v nebesih«, pravi ruski pregovor, ki ga navaja Tolstoj v romanu Vojna in mir; jaz bi 

pa dodal: »Ločitve pa se pripravljajo v peklu.« 

Nekoč sem govoril v nekem socialno zahtevnem okolju, kjer pogosto surovost v 

odnosih med možem in ženo povzroča veliko trpljenja; in zdi se, da kultura možu 

nekako dovoljuje, da se v zakonu nad ženo lahko razjezi, povzdigne glas za vsako 

malenkost, kot da bi le tako dokazal, da je pravi moški. V nekem trenutku me je 

prijelo, da bi zakričal svetopisemski stavek: »Možje, kaj ste naredili z ženo svoje 

mladosti« (prim Prg 5,18)? Danes bi ta stavek ponovil, vendar bi ga namenil tudi 

ženam: »Žene, kaj ste naredile z možem svoje mladosti?« Kajti krivda je danes 

vedno manj samo na eni strani ... 

V francoski reviji sem prebral simpatično zgodbo. »Neke noči« – zgodbo 

pripoveduje poročen moški – »sem sanjal, da sem hodil s svojo ženo po dolgi poti 

skozi suho in pusto pokrajino. V hipu se nama je nekdo od zadaj približal in 

prijateljsko položil roko na ramo enega in drugega. Čeprav je bil po postavi višji od 

naju, nama je njegova navzočnost dala čutiti, da sva postala večja. Bil je sredi med 

nama in vendar se nikoli nisva čutila tako eno. Medtem ko je govoril, so najini 

najgloblje zakopani upi in strahovi prihajali na dan; zdelo se je, da nama vidi v 

srce. Ni nama povedal svojega imena, a sva dobro razumela, kdo je bil, kajti 

medtem ko nama je govoril – kakor se je to zgodilo učencema na poti v Emavs –, je 

gorelo najino srce. Ko se je poslavljal, je vzel najini roki v svojo in rekel: 'Pojdita, 

ponovno vaju zaupam drug drugemu'.« 

Številnim zakoncem, ki to berejo, posebno tistim, ki bi bili v tem trenutku v 

težavah, želim, da bi imeli podobne sanje. 
R. Cantalamessa 

MOLITVENA URA IN SVETA MAŠA ZA DUHOVNE POKLICE   

bo danes, 16. februarja ob 15. uri v Marijini cerkvi v Celju. Ta mesec je še 
posebej namenjen dekaniji Celje, zato lepo vabljeni! 

KOLEDAR  IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. februar 

6. nedelja med letom 

Julija Koprska, muč. 

     800  † Ivan Pirnat 
   930   † Ludvik Kamplet 
1800   za zdravje 
1030   Tremerje:   †† Matilda in Jakob Strnad 

PONEDELJEK, 17. februar 
Silvin, škof 

   800    za zdravje in srečo pri delu 
1800   † Angela Krumpačnik 

TOREK, 18. februar 
Frančišek Regis Klet 

   800     ni namena 
1800   † Jurij Magrič, 30. dan 

SREDA, 19. februar 
Konrad iz Piacenze, red. 

   800   †† Viktor, Jožica, drago in vsi †† Jeromel 
1800   †† Dževad Ademović (obl.) 

ČETRTEK, 20. februar 
Sedot in perzijski mučenci 

    800  ni namena  
1800  † Terezija Čander (obl.) 

PETEK, 21. februar 
Peter Damiani, škof, c. uč.. 

   800   †† iz družine Puc 
1800 † Jožef Škorjanc 

SOBOTA, 22. februar 
Sedež apostola Petra 

  800    za zdravje in po namenu Marije Bovha 
1800   †† Bremec in Cafuta 

NEDELJA, 23. februar 

7. nedelja med letom 

Polikarp, škof, muč. 

     800  † Janko Babič 
   930   † Teja Lešnik 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje:   †† Ivan in Fanika Hadolin  
                                     in Franc Pušnik 
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