
 
 
 

 

 

30. OKTOBER 2016      -     31. MED LETOM       -       LETO V,  št. 45 

Evangelij: Jezus vabi grešnike k pokori Lk 19,1-10 
Tisti čas je Jezus 
prišel v Jeriho in šel 
skozi mesto. Tam je 
bil mož, Zahéj po imenu. Bil 
je višji cestninar in bogat človek. 
Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni 
mogel zaradi množice, ker je bil majhne 
postave. Stekel je naprej in splezal na 
divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral 
bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti 
kraj, je pogledal gor in mu rekel: »Zahéj, 
hitro splezaj dol, danes moram namreč 
ostati  v tvoji hiši.« In takoj je splezal dol 
in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, 
so vsi godrnjali in govorili: »Ustavil se je 
pri grešnem človeku!« Zahéj pa je vstal in 
rekel Gospodu: »Gospod, glej, polovico 
svojega premoženja dam ubogim, in če 
sem koga v čem prevaral, mu povrnem 

četverno.« Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je 
tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je 
izgubljeno.« 
 

CESTNINAR ZAHEJ 
Prizora Jezusovega srečanja s cestninarjem Zahejem v Jerihi si ni težko 

predstaviti, saj je ves zasnovan na "gledanju". Zahej si je želel Jezusa videti. Ker 
pa je bil majhne postave, se je moral povzpeti na divjo smokvo, da je preko glav 
množice mogel Jezusa videti. Toda tam ga je zadel Jezusov pogled z nasprotne 
smeri. Ne tisti pogled mrmrajoče množice, ki je videla v njem le navadnega 
malopridneža, neprijetnega cestninarja in izterjevalca v prid sovražnih 
Rimljanov. Zadel ga je Jezusov, nenavaden pogled; namreč pogled, ki razgrinja 
figovo listje, za katerim bi se človek utegnil skriti; pogled, ki prodira skozi 
lupino zunanjosti v samo globino srca. V tej, za množico nepristopni globini 
Jezus odkriva nekaj drugega: drugačnega, pravega Zaheja. Le Jezusov odrešujoči 
pogled je zares takšen, da odkrije v Zaheju to, kar je v njem najboljšega. 

Ob tem pogledu se je v Zaheju nekaj spremenilo. Radovednost videti Jezusa 



ga je pripeljala do enkratnega srečanja: do srečanja pogledov. Zahej je pogled 
sprejel in Jezus je postal gost v njegovi hiši. "In stopil je hitro dol in ga z 
veseljem sprejel". 

Kaj pomeni verovati?  
Verovati pomeni, poistiti se z božjim pogledom; gledati nase in na življenje z 

Gospodovimi očmi. Zahej je v tem trenutku začel gledati nase in na svet okrog 
sebe z Jezusovimi očmi. Nič več ni vase zagledan: "Glej, Gospod, polovico 
svojega imetja dam ubogim in, ako sem koga v čem prevaral, povrnem četverno. 
Stvari, ki si jih je prej prilaščal, sedaj podarja bližnjemu. Ljudje zanj niso več 
sredstva za izkoriščanje. Materialnih dobrin ne gleda več kot plen ali kot 
predmete za grabljenje ..., marveč so mu znamenja, zakramenti bratskega sožitja 
in prijateljstva. Prej je bil zaradi sebičnega gledanja na svet okrog sebe izločen iz 
skupnosti. Zdaj pa postaja človek srečanja. Vse to pa zaradi tega, ker ga je 
Nekdo srečal s svojim odrešujočim pogledom; ker ga je Nekdo izvabil iz 
smokvinega opazovalnega gnezda in postavil v sredo med množico ljudi. "Danes 
je tej hiši prišlo zveličanje."  

Barvito živi opis srečanja Jezus - Zahej predstavlja konkreten primer 
globokega spreobrnjenja; korenite preobrazbe srca in delovanja; spreobrnjenja, 
ki najprej prinaša v človeka radost izpolnitve prirojenega hrepenenja po Bogu; 
tisto izpolnitev, po kateri se tudi v družbi uveljavljajo odrešujoči odnosi 
vzajemnosti in solidarnosti. 

Vsakdo izmed nas nosi v sebi Zaheja, hrepenenje po izpolnitvi in odrešenju. 
Pa tudi klici množice, klici javnega mnenja, se hkrati oglašajo v vsakem izmed 
nas: množice - javno mnenje, ki nam brani, da bi izstopili iz svoje ujetosti; 
množice-javno mnenje, ki nas poriva nazaj v našo izgubljenost in nam ne da, da 
bi se dobro, ki je v nas, stopilo z Jezusovim pogledom. Slovenski književnik 
France Vodnik je v pesmi Borivec z Bogom izpovedal glas Zaheja, ko je dejal: 
"Moj Bog, katerikoli kraj obiščem, na vseh cestah le Tebe iščem, v samotah 
truden k Tebi vpijem, da me v bolestih utešiš, odrešiš." Toda hkrati opaža v sebi 
uporniški glas: "Še trepetam, zrušen od prošenj in solza, v dobroti majhen ves se 
k meni sklanjaš Ti, neskončni Bog - glej, že se v meni prebudil je upornik in 
noče usmiljenja in noče tolažbe več!" 

Človek in Bog. Dve nerešljivi uganki si gledata v oči. Včasih tudi v 
skrivnostni borbi. Toda ne! Današnji evangelij nam ne govori o brezimnem 
človeku in o neznanem Bogu, marveč o Zaheju in Jezusu: o zemljanu Zaheju in o 
Sinu človekovem, ki je prišel iskat in zveličat, kar je izgubljeno. Zahej ga je z 
veseljem sprejel. 

*** 
Ob vhodu v newyorško pristanišče je stal majhen svetilnik. Dolgo je zanj 

skrbela starejša vdova. Ko je bila mlada in se je poročila, sta z možem živela 
ob nekem drugem svetilniku. Tam se je zelo dobro počutila, saj je imela svoj 
vrt, na katerem je gojila zelenjavo in cvetje.  

Potem pa so moža premestili na svetilnik ob vhodu v luko. Ko je svetilnik 
prvič zagledala, se je hotela kar obrniti. Možu je odkrito povedala, da tam ne 



bo mogla živeti, saj je preveč samotno, pa tudi vrta ni bilo, in ni vedela, kako 
bo preživljala čas. 

Kljub vsemu je poskusila. Tam je preživela le nekaj let, ko se je njen mož 
močno prehladil. Prehlad je prešel v pljučnico. Odpeljali so ga na kopno v 
bolnišnico. Žena je ostala pri svetilniku in skrbela za luč. Čez nekaj časa je s 
čolnom priplul človek s sporočilom, da je njen mož umrl. Pokopali so ga na 
pobočju, ki je bilo s svetilnika lepo vidno. 

Ko se je žena vrnila s pogreba, je sklenila, da svetilnik zapusti. Toda že 
naslednje jutro je v daljavi zagledala možev grob. Zdelo se ji je, da ji  mož 
daje jasno sporočilo: »Skrbi za svetilnik!« Odločila se je ostati in skrbeti za 
svetilnik. 

Vedno, kadar je imela namen opustiti službo, je bilo dovolj, da je 
pogledala na grob in dobila isto sporočilo: »Skrbi za svetilnik!« 

Težko je, ko doživljamo izgubo, a če jo sprejmemo, lahko živimo. To ne 
pomeni pozabiti na izgubo, ampak uspeti, da z njo živimo. Kdor se izgublja 
v samopomilovanju in se smili samemu sebi, je izgubljen. Samo kdor se 
opogumi in začne živeti znova, zmaga. To nam sporočajo tudi naši pokojni. 
Tako je tudi žena verjela, da ji mož naroča, naj ostane pri svetilniku in 
nadaljuje poslanstvo. Po: B. Rustja 

 
VSI SVETI 
V torek je zapovedan praznik Vsi sveti. Zato lepo vabljeni k prazničnemu 
bogoslužju ob 8.30 in 14. uri z molitvijo po namenu spominov za rajne, 
zatem pa blagoslov grobov. 
 
VERNE DUŠE: V sredo je spomin vseh vernih duš. Sveta maša bo ob 8.30 
uri. Vabljeni k sveti maši in molitvi za rajne. 
 
MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE 
V torek je praznik Vseh svetih, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. 
Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič. 
Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Običajno je ta dan obisk bolnikov na domu. Ker 
imajo birmanci duhovne vaja, bo obisk bolnikov na domu že v sredo, 2. 
novembra. Prosim sporočite tistim, ki jih obiskujem. 
 
PRVA NEDELJA: Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo 
namenjen za novo streho na župnišču. 
 
ZAHVALNA NEDELJA 
Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja. Priložnost za zahvalo in hvaležnost, za 
vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri 
družini in živini. 
 



MISIJONSKA NEDELJA 
Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 163,90€. Bog povrni za vaš dar. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz 
Grlič. 
 

Ponedeljek 
31.10.2016 

sv. Bolfenk 
škof 

  

Torek 
1.11.2016 

VSI SVETI 
zapovedan 

praznik 

8.30 
 

14.00 

za † Franca Orešič 
za † Albina Tratenšek 
za † Jožeta Vehovar  
za † Mirana in Romanco 
Božič 
molitev po namenu 
spominov in blagoslov 
grobov 

Sreda 
2.11.2016 

VERNE 
DUŠE 

8.30 za † župnika Jožeta 
Zamuda 

Četrtek 
3.11.2016 

sv. Viktorin 
Ptujski, škof 

  

Petek 
4.11.2016 

sv. Karel 
Boromejski 

škof 

  

Sobota 
5.11.2016 

sv. Zaharija 
in Elizabeta 
starši Janeza 

Krstnika 

7.30 
8.00 

molite  rožnega venca 
za † Jožeta Baštevc 

Nedelja 
6.11.2016 

32. 
NEDELJA 

MED 
LETOM - 

ZAHVALNA 
sv. Lenart 

opat 

8.30 
 
 
 
10.30 

za † Lojzko in Stankota 
Drofenik, starše Mlinarič 
in Drofenik, Janeza 
Otorepec 
za † Viktorja Šuc in starše, 
starše Drozg, brata Stanka 
(obl) in Jankota, Jožefa 
Anderlič 

 
Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
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