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DRUGAČEN KRISTUSOV POGLED
Neki deček je prijatelju, s kate-

rim sta se igrala dejal: „Ko bom od-
rastel, bi rad nosil taka očala, kot 
jih nosi moja babica. Z njimi more 
namreč videti veliko več, kot veči-
na drugih ljudi. Lahko vidi v člo-
veku dobro, kjer vsakkdo drug vidi 
le slabo. Vprašal sem jo, kako more 
videti dobro in odgovorila mi je, da 
se je tako naučila gledati, ko je po-

stala starejša. In ko bom jaz odrastel, bi rad imel taka očala, kot 
jih ima babica, da bi videl dobro v ljudeh.“ Med tistimi, ki si niso 
mogli nadeti babičinih očal, je tudi farizej Simon v današnjem 
evangeliju. Ko je k Jezusu prišla grešnica, je njegov pogled videl 
le njene grehe in napake. Popolnoma drugače pa gleda Jezus. 

„Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika in 
kakšna je. Vedel bi, da je grešnica, je menil farizej, ko je opazoval 
ženo. A Gospod ni samo prerok in ve, kaj je v človeku. Ni samo 
diagnostik, ki pozna bolezen, je tudi zdravnik, ki jo tudi zdravi 
– tako je Jezus v današnjem odlomku predstavljen kot Bog in 
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Odrešenik, ki odpušča grehe. Njegov pogled ne vidi samo gre-
hov, ampak tudi ženino skesanost (pokleknila je, jokala, brisala 
noge ), pogum (premagala je strah pred farizejskimi pogledi ) in 
ljubezen. 

Obstaja samo ena vrsta ljudi – grešniki. Ti pa se delijo na ti-
ste, ki to priznajo in na one, ki tajijo. Poznam ljudi, ki pod milim 
nebom nimajo nobenega greha. Drugi so grešniki, o, to ja, jaz pa 
ne, obenem pa kritizirajo in opravljajo druge. Ponovijo farizej-
sko držo, ki jim onemogoča, da bi se približali Jezusu, ga prosili 
odpuščanja in doživeli zdravilnost njegovega ljubečega pogleda. 
Ljudem, ki trdijo, da nimajo greha, ne more biti veliko odpušče-
no, ker malo ljubijo. Ženi iz današnjega evangelija pa je bilo veli-
ko odpuščeno, »ker je močno ljubila«. Ženina skesanost izvira iz 
zavesti, da jo Kristus ljubi. Grehov ji je žal, ker je žalila Ljubezen 
samo. Kdor je enkrat doživel Kristusovo ljubezen, tega ne bo 
nikoli pozabil. Kristusov pogled bo vedno počival na njem.

SVETI JANEZ KRSTNIK
Beseda in zgled največjega med preroki uči tudi nas. Jezus ga 

je dal za vse čase za vzor resnične zvestobe in ljubezni. 
Resnico, ki jo je spoznal in 

za katero je bil poklican, da jo 
oznanja, je najprej ljubil, potem 
pa z vsem srcem oznanjal. Vse-
eno komu. Tudi kralju je rekel: 
„Ni ti dovoljeno imeti žene tvo-
jega brata.“ Tudi za oblastnike 
velja in veljake tega sveta velja 
resna Kristusova beseda. K tej 
zvestobi in odločnosti Jezus 
danes kliče naše novomašni-
ke. Molimo zanje, da bi zmogli 
spolniti to veliko in odgovorno 
nalogo.

GODOVI IN SVETE MAŠE

JUNIJ

13
PONEDELJEK

Anton Padovanski 18.00 † Tončka Perčič

14
TOREK 

Valerij 19.00 † Nataša Jenko

15
SREDA

Vid 19.00 † starši Zajec

16
ČETRTEK

Marija Scherer 19.00 † Angela Kos, obletna

17
PETEK

Albert 19.00 † Marjan Jeraj

In obrnivši se k ženi je Simonu 
rekel: „Vidiš to ženo? Prišel sem 
v tvojo hišo: vode za noge mi 
nisi dal, ta pa mi je s solzami 
močila noge in brisala s svoji-
mi lasmi. Poljubil me nisi; ta pa, 
odkar je prišla, ni nehala polju-
bljati mojih nog. Z oljem mi nisi 
mazilil glave, ta pa mi je z diše-
čim oljem mazilila noge. Zato 
ti povem: Njeni mnogi grehi so 
odpuščeni, ker je mnogo ljubi-
la; komur pa se malo odpusti, 
malo ljubi.“ Njej pa je rekel: „Tvo-
ji grehi so ti odpuščeni.“



18
SOBOTA

Elizabeta 19.00 V dober namen 

19
NEDELJA

12. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† Urna maša 
† Marija Ušeničnik in Nežka Luzar

20
PONEDELJEK

Florentina 19.00 † Rekar in Vidmar 

21
TOREK 

Alojzij 19.00 † Marija, Mana Logar

22
SREDA

Pavlin 8.00 Urna za Prebačevo

23
ČETRTEK

Jožef, redovnik 19.00 Za srečno operacijo

24
PETEK

ROJSTVO JANEZA 
KRSTNIKA

19.00 † Lojska Erzar

25
SOBOTA

Vilijem 19.00 † Po namenu

26
NEDELJA

13. NEDELJA MED 
LETOM 

8.00
10.00

Za blagoslov v družini
† Zmrzlikar in Perčič

Sklenili smo veroučno leto. Vemo, da se človeka ne da oceniti z nekaj 
številkami. Človek je veliko več in neskončno več vreden. Vendar tudi 
številke nekaj povedo. Pokažejo nam trud in prizadevnost. In predvsem 
to je potrebno in pomembno. Važno je, koliko se kdo potrudi, saj je 
končno v tem tudi vsaj del naše ljubezni…


