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LJUBEZEN PREHAJA IZ TRTE NA MLADIKE
Ne preseneča, da Jezus v današnjem evangeljskem odlomku sebe primerja
z vinsko trto; vprašamo pa se lahko, zakaj naglaša, da je on »prava« trta.
Najbrž hoče s tem poudariti razliko med njimi in »nepravo« trto. Ta pa je
tista, ki namesto sladkega grozdja, ki ga vinogradnik od nje pričakuje, ker jo
je skrbno in z neizmerno ljubeznijo obdeloval, rodi »kislico«. O njej večkrat
beremo v Stari in Novi zavezi, pomenila pa je Izrael in njegovo nezvestobo
vinogradniku – Bogu. Jezus in njegovi učenci pa bodo vinograd, ki ga bo
Bog vesel.
Trta in mladike si niso blizu samo prostorninsko, temveč so po sokovih, ki se
skozi njih pretakajo, med seboj življenjsko povezane. Praktično so eno. Tako
je z Jezusom in njegovimi učenci. Jezusova izjava, da brez njega ne morejo
ničesar storiti, ne zanika, da na naravnem področju ne bi mogli ničesar
storiti. Toda če manjka povezava z Jezusom samim, ostane vse zgolj na
človeški ravni. Človeške dejavnosti postanejo prepojene z ljubeznijo in
rodovitne za večnost šele, če so zakoreninjene v Jezusu.
V Jezusu ostanemo, ko smo z njim povezali svojo preteklost, ko vanj
vključimo sedanjost in jo želimo nadaljevati v prihodnosti. Jezus ostaja v nas
in nam namreč deli sadove odrešenja.
Apostol Janez, ki nam spregovori v drugem berilu današnje nedelje, našo
povezanost z Jezusom vidi v ljubezni. Ta je sok, ki prepoji trto in mladike. Če
se namreč v človeku naseli ljubezen, se obenem z njo naseli v njem Božje
življenje, to pa je jamstvo, da ga pri Bogu čaka tudi večno življenje. Ta
ljubezen pa človeka obenem nagiba, naj tudi sam ljubi.
Kakorkoli se človek trudi, da bi ljubil, spoznava, da mu to velikokrat ne
uspeva. Srce ga obsoja: premalo si ljubil! A Bog, ki je večji od človeka, to
obsodbo umika. Z Božjo ljubeznijo vselej dopolnjuje, kar naši človeški
manjka.

Spoštovani farani!
Ko sem prišel na župnijo se še dobro spomnim kako mi je nekdo
rekel:«Če pa ne boste delali tako kot bomo rekli, boste pa morali oditi.«
No na to sem se samo nasmejal in si mislil svoje. Nihče me ne podi,
odhajam sam. Vsega je enkrat dovolj oz. preveč.
Za vse kar sem storil mi ni žal in vse bi še enkrat ponovil, samo s to
razliko, da bi se nekaterih »losal« mnogo prej kot sem se jih.
Žal mi je, ker so nekateri zaradi prijateljevanja z menoj morali marsikatero
požreti, deležni so bili posmehovanja, žgražanja, opravljanja,
zmerljivk…in še bi lahko našteval. S kakšno pravico govorimo o drugih? S
kakšno pravico jih ponižujemo, zasramujemo..? Kdo smo, da vse povprek
mečemo ljudi v isti koš? Kdo smo, da s tako lahkoto lažemo, prirejamo
resnico po svoje? Ali se sploh zavedamo kakšno trpljenje povzročamo s
takšnim ravnanjem? No očitno ne, saj so nekateri zelo dobri anomimni
pisci. Kako pravijo: «Vse se vrača vse se plača ali palca ima dva konca in
pometi pred svojim pragom«.
Odhajam iz župnije in duhovniškega poklica, ker sem se v teh letih počutil
velikokrat kot kanta za smeti v katero ljudje mečemo odpadke. Kanta je
polna. Polna gneva, sovraštva, laži, obrekovanja, podlosti, podtikanja,
norčevanja… Rad sem bil duhovnik, duhovnik z napakami in slabostmi, ki
še vedno ima rad ljudi in Boga, kar sem vedno znova ponavljal. Ne vem
koliko ste poslušali moje pridige, ampak vedno ko sem pridigal sem
najprej sebi pridigal, šele potem vam.
Na koncu koncev ostaneš sam. V teh letih, ko sem bil duhovnik je bilo
bore malo tistih, ki so me podpirali. Mnogi so pisali pravljice za lahko noč.
Se spomnite, kako me je nekdo, ki se ima za zelo vernega prekinil sredi
pridige? Vsi ste bili tiho namesto, da bi se našel nekdo, ki bi rekel:«Če ti
kaj ni všeč pojdi pa domov ali pa drugam k maši.« Neverjetno!!
Vedno sem občudoval ljudi, ki so mi stvari povedali v glavo pa čeprav je
bolelo. Ampak ti ljudje so imeli j…. velika večina pa ne. Najlažje se je
skrivati in igrati hinavca. Pred menoj so se nasmihali ko so šli domov so
me pa pljuvali.
Sem vsak dan starejši in želim še ta leta, če mi bodo namenjena preživeti
v miru, delati stvari ki me veselijo, ne razmišljati o tem kaj govorijo ljudje,
se svobodno družiti z vsemi ljudmi, biti prijatelj z ljudmi, ki jih imam rad, iti
z njimi na kofe ne da se ozirajo glave in čekirajo kdo je z menoj…
Nikomur nič ne zamerim in prosim, da tudi vi meni ne zamerite, če sem
včasih bil čuden.
Na koncu koncev nismo tukaj zato, da bi sodili drug drugemu ampak je
Bog tisti, ki presoja naša dejanja in naše življenje. Vsak tudi jaz bomo
odgovarjali za svoje življenje Bogu.

Hvala vsem dobrim, odkritosrčnim, globoko vernim ljudem, tudi
prijateljem, ki sem jih dobil v Stranjah ostanite zdravi, povezani med seboj
in naj vas ta moj nenaden odhod ne vrže preveč iz tira, saj glede na
pestro dogajanje še dobro da sem toliko časa zdržal. Vse dobro.
NAUK MOJE BABICE
Vesolje je polno znamenj Božje navzočnosti. Kaže jih vsaka stvar. Da pa bi jih
lahko videli, potrebujemo vero, ker so človeške oči, tako kot vse človeško,
preveč omejene. Z očmi vere lahko v vsem prepoznaš Božjo navzočnost:
njegovi sledovi so vidni in njegove stopinje dosegljive. Ne verjameš?! Naredi
naslednjo vajo: Za nekaj minut zapri svoje človeške oči in odpri oči vere. Pred
teboj se bo odprl čudovit prizor stvarstva, kjer vse govori o Bogu. Glej pozorno
in z vero. Brez vere ne vidimo bistva stvari. Prav to je težava mnogih. Poglej in
boš videl! V vesolju je nešteto bitij, ki nimajo razuma in vesti, vendar ravnajo v
skladu z inteligentno vzpostavljenim redom. Ta red si lahko pojasnimo samo z
obstojem Bitja, ki s svojim neskončnim umom in vsemogočnostjo ureja in vodi
vse v vesolju, po zakonih, ki jih je postavil. Za nekatere je vse le posledica
naključja. Toda kako bi lahko tako dovršen in logičen red izšel iz nelogičnega
naključja? Z izrazom ‘naključje’ označujemo pojave, ki si jih ne znamo
razložiti, čeprav gre v resnici za našo nevednost. Človeka naredi resnično
modrega samo zavest o lastni nevednosti. Napuh ga zapira vase, ponižnost
pa spodbuja k iskanju. Ponižnost te naredi preudarnega in razumnega, čeprav
nimaš nobene diplome. Tudi moja babi je ni imela, a je bila kljub temu zelo
modra. Čeprav ni nikoli študirala psihologije, je človeka ‘prebrala’ z enim
samim pogledom in mu postavila pravo ‘diagnozo’!
Nekega dne sem jo s prijatelji obiskal, ko je ravno pripravljala piškote. Medtem
ko je bila zaposlena s peko, smo s prijatelji za mizo razpravljali o stvarjenju
sveta, teoriji velikega poka, izginotju dinozavrov in razvoju človeka. Za
prijatelje je bilo stvarstvo posledica nepredvidljivega naključja. Babica je naš
pogovor tiho, a pozorno poslušala. Ko pa je na mizo položila pladenj z vročimi
piškoti, nas je izzvala z vprašanjem: »Zdaj mi pa povejte, po kateri znanstveni
teoriji so nastali tile?« Ostali smo brez besed, ona pa je nadaljevala: »Ali je
nastanek teh piškotov povzročila velika eksplozija, izginotje dinozavrov ali
evolucija? Skratka, ali so se spekli sami in po naključju?« Molčali smo kot
grobovi. Nihče si ni drznil ugovarjati njenemu blagemu, a avtoritativnemu
glasu. Ironično je dodala: »Če mi lahko kdo to znanstveno razloži, jutri ne bom
več pekla piškotov … in sem res radovedna, ali se bodo spekli kar sami! Te
sem namreč lastnoročno zamesila in spekla jaz! … Veste, Boga ne moreš
videti s telesnimi očmi, ampak le s srcem … S srcem ga vidiš povsod: v
soncu, ki nas razsvetljuje, v cvetočem drevesu in v nasmejanem obrazu.«

Babica je imela prav. Njen poduk mi je za vedno ostal v spominu. Urejenost
vesolja je več kot očitna. Razodeva se v različnih živalskih in rastlinskih vrstah,
zapletenem delovanju organov, ki uravnavajo vse telesne funkcije, v težnosti,
elektromagnetnem delovanju, jedrski energiji in drugih zakonih, ki vladajo
nebesnim telesom. Vesolje je dovršen in zapleten stroj, ki nam razkriva
genialnost svojega načrtovalca, izumitelja in stvarnika. Popolnost vesolja nam
pričuje o tem, da Bog je, njegove pomanjkljivosti pa, da Bog ni vesolje. Bog je
v svetu navzoč, vendar se z njim ne istoveti, ampak ga presega.
Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki
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Prenos svete maše po You 9:00
Tube ob 9. uri.
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19:00 +Spruk Štefanija, obl.
+Lanišek Janez, obl. (Žup.Nj.20)
+Balantič Florijan
19:00 +Stanko Gradišek, obl. in Katarina Gradišek
+st. Burja
+Jožko Prelesnik, Jože in Vogarjeve
19:00 +Milena in Cirila Sitar in Lili Mali
+Mara, Jože, Mojca in Stane Kosirnik (AR)
19:00 +Pepca Griljc, 30. dan
-za žive in umrle farane
+sestra Mici in Jože Jelinčič
+Ana Koritnik, 30. dan

19:00 +st., brat in sestra Prodnik (AR)
+Frančiška Balantič, 30. dan
19:00 +Rode Francka, 30. dan
19:00 +Pavle Sitar, obl.
+Pepca Kemperl, 30. dan
19:00 +Uršič Miran, 30. dan

19:00 +Kosirnikove (Kamnik)
+Arnež Joži, 30. dan
19:00 +Pogačnik Marjan, obl. in Rebernikove
+Urbanc Jože, 30. dan
Honorij, škof
+Katarina Golob, obl.
+Ana Balantič, obl.
7:00 -za žive in umrle farane
+Janez Uršič, obl. (Žup.Nj.9)
6. VELIKONOČNA
9:00 +Pavlič Pavla, 30. dan
NEDELJA
+Lanišek Jože, obl. in Tratnikove
Prenos svete maše po You
Tube ob 9. uri
+Miran, Angela, Ivan Kregar in Kregarjeve
+Marija in Jože Čadonič, obl.
Jurij, mučenec

Ljubezen je vrednota in daje našim delom veličino; čeprav so naša dela sama po sebi
majhna in vsakdanja, bodo zaradi ljubezni postala velika in mogočna pred Bogom.(sv. Marija
Favstina Kowalska)

Vsak človek je naš bližnji, ki ima enako človeško dostojanstvo in zato zasluži spoštovanje,
pomoč in ljubezen. (Alojzij Šuštar)
Daruje lahko, kdor ima rad, kdor ljubi. Bog nas ljubi, zato nas je obsul s svojimi darovi: od
stvarstva do vseh talentov.(Vinko Kob
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