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4. postna nedelja 

 

Sleporojeni in vera v Kristusa 

Evangelij četrte postne nedelje spregovori o ozdravljenju sleporojenega. 
»Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva ... Pomazal mu je z 
blatom oči in mu rekel: 'Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa'. Odšel je torej in se 
umil. Ko se je vrnil, je videl«. 

Evangelij o sleporojenem nam ponuja priložnost, da razmislimo o večnem 
problemu odnosa med vero in razumom. Velik del težav, ki jih sodoben človek 
sreča, ko hoče med seboj spraviti ti dve stvari, je odvisen od tega, ker je 
problem napačno zastavljen. Dokler se vera in razum soočata za mizo, ne 
bomo prišli nikamor. Nihče se ne zaljubi zato, ker je prepričan, da se je zaljubiti 
lepo ali pa zato, ker je prebral več razprav o pojavu zaljubljenosti. Človek se 
zaljubi, ker je srečal nekoga, ki je v njem zbudil ljubezen. Na enak način se 
nihče ne bo odločil, da bo veroval zato, ker je temeljito preštudiral pojem vere 
in je razumel, da ni v nasprotju z razumom. Človek veruje, ker je srečal nekoga, 
ki je vreden vere, nekoga, ki zbuja zaupanje. Ni ljubezni, ki ne bi bila ljubezen 
do nekoga in ni vere, ki ne bi bila vera v nekoga. 

Krščanska vera ni v prvi vrsti nekaj verovati, ampak je vera v nekoga. Jezus 
nam v evangeliju ne daje spiska stvari, ki naj bi jih verovali, ne pravi: »Verujte 
to in to«, pravi pa: »Verujete v Boga, tudi vame verujte!« Za kristjane verovati 
pomeni verovati v Jezusa Kristusa. Če bi ravnali drugače, bi bilo, kakor da bi 
postavili voz pred vola. Težave številnih intelektualcev glede verovanja so 
odvisne od dejstva, da niso nikdar zares srečali Jezusa Kristusa in morda se 
niso niti prizadevali, da bi ga srečali. Če ne bi srečal Jezusa Kristusa, bi bil 
verjetno danes tudi jaz nevernik.  

Vsaj za nekaj trenutkov prenehajmo razpravljati o veri in razumu za mizo. Če 
hoče nekdo odkriti, ali je zunaj sončno ali oblačno, obstaja preprostejša pot, 
kot primerjati med seboj vremenske napovedi iz časopisov in televizije: 
potrebno je odpreti okno in pogledati ven. V našem primeru so okna, ki jih je 
potrebno odpreti, strani evangelija. Pa ne le napisan evangelij, ampak tudi 
evangelij, ki ga danes verodostojno živijo številni pričevalci. Vera – posebej 
vera v Kristusa – se prenaša s tem, da te nekdo okuži. 

Če nam še ne bo uspelo, da bi zaklicali kakor sleporojeni: »Verujem, Gospod!«, 
mu recimo vsaj: »Gospod, pomnoži mojo vero!«. 

R. Cantalamessa 

Srečanje cerkvenih pevskih zborov celjske dekanije bo danes (30. marca 
2014) ob 16. uri, v župniji Teharje. Lepo vabljeni! 

Srečanje za starše letošnjih birmancev bo v ponedeljek, 31. marca ob 19. uri.  
Vabljeni tudi botri. 

Župnijski križev pot - Tudi letošnji postni čas bomo v naši župniji obogatili s 
križevim potom. Vabimo vas, da se nam pridružite v nedeljo, 6. aprila. Zbrali se 
bomo ob 15. uri in med potjo na Miklavški hrib premišljevali o postajah križevega 
pota.   

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17. 
uri), v petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni sveti maši, 
ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

Skrb za cerkev in župnijske prostore - Hvala vsem, ki ste v marcu skrbeli za 
lepoto naših cerkva. V aprilu je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. marec 

4. postna nedelja 

Alfonz, škof 

     800  † Marija Bovha (30. dan) 
   930   †† Marjeta in Jože Krulec ter starši Gajšek 
1800   † Vilma Baiza 
1030   Tremerje:   za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 31. marec 
Gvido, opat 

   800    † Franc Rožič¸ 
  800    v čas Materi Božji 
1800   v dober namen 

TOREK, 1. april 
Tomaž, misijonar, muč. 

     800  v zahvalo Materi Božji in priprošnjo 
   800    za zdravje (Alojzija) 
1800   v zahvalo za srečno operacijo 

SREDA, 2. april 
Frančišek Paolski, puščavnik 

   800   † Janez Pinter 
1800   po namenu 

ČETRTEK, 3. april 
Rihard, škof 

    800  † Ana Kamšak 
1800  po namenu 

PETEK, 4. april 
+ Izidor, škof, c. uč. 

   800   † Rudi Krznar 
1800 † Gusti Kavčič 

SOBOTA, 5. april 
Vincencij Ferrer, duhovnik 

  800    za srečen zakon 
1800   †† starši in sorodniki Bobnič  

NEDELJA, 6. april 

5. postna, tiha nedelja 

Irenej, škof, muč. 

     800  † Ivanka Marinko (obl.) 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   po namenu 
1030   Tremerje: † Danica Draksler (obl.) 
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