
                       Glasilo župnije sv. Benedikta v Stranjah 

 
 

 
Jn 14,23-29  

 

PO NAS NAJ SE SLIŠI OČETOVA BESEDA 

 
Jezus v Janezovem evangeliju pravi: »Beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak 
od Očeta, ki me je poslal« (Jn 14,24). Če želimo biti oznanjevalci, če želimo, 
da imajo naše besede avtoriteto, moramo izgovarjati tiste, ki so nam bile 
podarjene, besede razodetja, ki so prekvasile najprej nas same in tako naša 
govorica ostaja povezana s konkretno življenjsko izkušnjo, in razumljivejša 
človeku, ki ga nagovarjamo.  
Kako lahko nagovorimo človeka v družbi, ki je izrazito nezaupljiva do 
kakršne koli predstave o razodetju? V naši družbi za edino pristno velja 
beseda, ki jo govoriš iz sebe, iz lastne izkušnje. To je družba, ki po eni strani 
hrepeni po poučevanju, po drugi strani je do vsakega poučevanja izjemno 
oprezna, še posebej, kadar prihaja s strani Cerkve. Naš prvi izziv je torej 
takšen: Kako smo lahko občestvo, ki želi nagovoriti druge, če že sama misel 
na to, da bi kdor koli kogar koli kar koli učil, velja za vsiljevanje mnenja?  
Pogosto slišimo, da tiči vzrok krize vernosti v Evropi v sekularizaciji. Ob bolj 
natančni analizi pa se zdi ta členitev preveč preprosta. Še vedno vladata 
velika lakota po Bogu in hrepenenje po razodetju. Ljudje si srčno želijo, da bi 
jim bil razodet smisel njihovega življenja, če jim ga le razodene kdor koli 
drug, ne pa krščanski učitelj. Knjigarne so polne knjig o okultizmu, 
čarovništvu, astrologiji, obiskovalcih iz vesolja, o vzhodnih religijah. Vendar 
je ta lakota po znanju ločena od procesa razmišljanja, razpravljanja, 
ugibanja, oblikovanja čuta za skrivnostno. Končno moramo spoznati, da ta 
razkol globoko razdvaja tudi samo Cerkev.  
Eden izmed temeljnih izzivov nas vseh je naučiti ljudi, da bi uvideli, kako 
razmišljanje sodi k našemu zaznavanju Božjega razodetja. Dialog in 
nestrinjanje, razprava in debata, vse to so načini, kako na ljubeč način 
sprejemamo resnico, ki nam je dana od Boga. 
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Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo 
Oče poslal v mojem imenu, vas 
bo učil vsega in spomnil vsega,  
kar sem vam povedal. Mir vam 
zapuščam, svoj mir vam dajem.  
Ne dajem vam ga, kakor ga 
daje svet. Vaše srce naj se ne 
vznemirja in ne plaší. Slišali ste, 
da sem vam rekel: »Odhajam in 
pridem k vam.« Če bi me ljubili,  
bi se razveselili, da grem k 
Očetu, saj je Oče večji od 
mene. (Jn 14,26–28) 

V bogoslužnem letu obhaja Cerkev poleg 
Gospodovih praznikov tudi Marijine. Marijo 
časti zaradi njenega Božjega materinstva, 
ker je Marija neločljivo povezana z 
odrešilnim delom njenega Sina. Čeprav je 
zapovedan Marijin praznik samo njeno 
vnebovzetje (15. avgust), pa jo radi častimo 
tudi ob drugih njenih praznikih; v mesecu 
oktobru (mesec rožnega venca) ter še 
posebej v maju, ko nas ves mesec 
povezujejo šmarnice. 

Angel me je v duhu odnesel na veliko in 
visoko goro ter mi pokazal sveto mesto 
Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga 
in je imelo Božje veličastvo. Raz 21,10 
V Razodetju najdemo še eno izredno lepo 
prispodobo raja: čudovito mesto, polno 
svetlobe,  nepremagljivo. »Kako pa si ga 
smemo predstavljati? Saj ne moremo, da 
si ne bi našli neke predstave, ki jo potem  
nosimo v sebi. To nam pomaga.« Vse 
tisto, kar nas v zemeljskem življenju 
najbolj očara, povzdignjeno do največje 
možne lepote in sijaja, lahko postane naša 
predstava o raju. Bil je maj. Z mamo sva 
se vozila z avtom po enem najlepših 
apeninskih pobočij na meji med  
pokrajinama Umbrijo in Markami. Mama je 
bila nenavadno tiha. »Kaj premišljuješ?« 
sem jo vprašal. »Mislim, da morajo biti 
nebesa takšna,« mi je odgovorila. Pred 

nama se je odpirala prostrana zelena dolina, polna sonca, ki je žarela od 
rumenih cvetov  košeničice in rdečega maka. Umolknil sem in odprl okno, 
da bi zaznala tudi vonj tega prizora pred najinimi očmi. Od tistega dne je 
zame raj dolina, polna sonca in zelenja, ki žari in diši po košeničici in 
rdečem maku. V sivih in težkih trenutkih si prikličem v spomin to dolino. In 

mi pomaga. 
                                                             

BODI PRI NAS SVETI DUH 
Sveti Duh, bodi pri nas, pridi v naša 
srca s svojo milostjo.Nauči nas, kaj 
naj storimo, pokaži nam, kaj naj 
mislimo, pokaži nam, kaj moramo 
narediti. Ti ljubiš resnico nad vse, ne 
dopusti, da bi zabrisali, kar si ti 
uredil. Nevednost naj nas ne ovira, 
odobravanje naj nas ne zavede, 

napačni obziri naj nas ne zmedejo. Naj bomo v tebi in se v ničemer ne 
oddaljimo od resnice. Amen. 
 

DAN ZA BOLNE IN ONEMOGLE  bomo imeli v nedeljo 26.5. Sveta maša 
bo v kapeli. Med mašo boste lahko prejeli bolniško maziljenje. Po maši 
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ste povabljeni v učilnico pod kapelo na prijateljsko druženje ob prigrizku in 
dobri kapljici. Domači obvestite, spodbudite in pripeljite svoje bolne brate 
in sestre.  
Župljane prosim za kaj sladkega. Prinesite v soboto 25.5. od 16. ure 
naprej. Hvala.  
 

ZAKLJUČEK VEROUKA  bomo imeli z zaključnimi mašami po razredih 
in podelitvi spričeval v nedeljo 2.6. ob 9. uri. V ponedeljek 20.5. prvi in 
drugi razred, torek 21.5. tretji in četrti razred, v sredo 22.5. peti in šesti, v 
četrtek 23.5. sedmi razred in osmi razred in v petek 24.5. deveti razred. 
Če ima kdo doma še spričevalo naj ga prosim čimprej vrne.   
 

BOLNIKE  bom obiskal v petek 31.5.  
 

Teden, v katerega bomo stopili v naslednjem tednu so nekoč 
imenovali »križev teden«, zaradi prošnjih procesij, s katerimi so se za 
dobro letino obračali na Boga, Gospodarja vsega stvarstva. Procesije so 
se ohranile v redkih župnijah (če sploh), ostale pa so kot obveza  tako 
imenovane »urne maše«. Danes je človek gospodar marsičesa; tehnika 
in znanost sta dosegla zavidljive višine, še vedno pa obstajajo (in bodo 
vedno obstajali) stvari, na katere človek nikoli ne bo imel vpliva: potresi, 
povodni, cunamiji, vreme … Očitno Bog želi, da ostanemo ponižni in se 
zavedamo, da smo v vsem odvisni od Njega, ki nam hoče dobro in je naš 
Stvarnik in Odrešenik. »Urne maše« so prilika, da Gospodarja vsega 
prosimo za dobro letino, za zdravo vreme in da nas obvaruje naravnih 
katastrof. Res ne vemo, kako to, da smo Slovenci tako srečen narod, saj 
nas kake hude naravne katastrofe ne prizadenejo. Tudi naša dežela je 
izpostavljena potresom in povodnim, vendar je to v primeru z ostalimi deli 
sveta  skoraj zanemarljivo: v Haitiju se je pred nekaj leti v potresu porušilo 
več kot polovica stanovanjskih hiš in umrlo preko 200.000 ljudi. 
Spomnimo se na cunamije na daljnem vzhodu, kjer je bilo zaradi njih ob 
življenje na stotisoče ljudi. Ob misli na te reveže iz drugih predelov sveta 
se bomo iz hvaležnosti Bogu, ki nas varuje najprej zahvalili za varstvo in 
ga obenem prosili, naj nam bo še naprej milostno naklonjen. 
 

Urne maše bodo pred Vnebohodom. Dobimo se na običajnih mestih 
razen na Zakalu bi se letos dobili pri Špinovih in potem po malce manj 
strmi poti imeli procesijo proti cerkvi. V primeru slabega vremena se 
dobimo v cerkvi.  



ČIŠČENJE CERKVE -  Okroglo - Klemenčevo 
25.5. Pavlič Urška in Kuhar Alenka 1.6. Prelesnik Marija in Zupin Ivan 8.6. Burja 

Slavka in Čevka Janez 
Kdaj boste prišli čistiti se dogovorite z go. Miro GSM  031 836 581 

Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki 

20.5. 
ponedeljek 

Hilarij, škof 
19:00 +Gregor Zamljen 

+Franc Stanonik 
+Žagar Frančiška, 30. dan 

     21.5. 

torek Timotej, mučenec 19:00 +duhovnika Anton in Stane Gradišek 

     22.5. 

sreda 
Marjeta, redovnica 

19:00 
 

-po namenu 

23.5. 

četrtek 
Evtihij, opat 

19:00 +Brina Peteriln, obl  
+Gerbic Anton, obl. 

24.5. 

petek Marija Pomagaj 
19:00 +Ipavec Franci, obl. in Čevka Ciril 

25.5. 

sobota 
Marija Magdalena, devica 

19:00 +Bernot Karel, 7. dan 
+Pestator Drago, obl. 
+Vombergarjeve (Zg.Str.10) 
+Cerar Ivana, obl. 
+Janez Kemperl, obl. 
+Andrej Bernot, obl. in Frančiška Bernot 

    26.5. 

nedelja 6. velikonočna nedelja 

7:00 
 
 
9:00 

-za žive in umrle farane 
+Terezija Šturbej, obl. 
+Jakove 
+Marija Kuhar, obl. 
+Roskove 
+Slevec Ludvik, obl. 
+Lota Prodnik, obl. 

   

    27.5. 

ponedeljek 

PROŠNJI DAN 
17:00 
 
19:00 

SV. PRIMOŽ (pri velikem znamenju) 

-urna maša 
+mama, oče, sestri in bratje 

28.5. 

torek 
PROŠNJI DAN 

17:00 
 
19:00 

ZAKAL (pri Špinovih) 

-urna maša 
+Ana Sušnik, obl. in Alojz Sušnik 
+Jana Kavčič, obl. in Prekletove 

29.5. 

sreda 
PROŠNJI DAN 

19:00 VODNIKOVA KAPELA 

-urna za Zagorico 

30.5. 

četrtek GOSPODOV VNEBOHOD 
7:00 
19:00 

-urna za Zg. Stranje za cesto 
-urna za Županje Njive (staro naselje) 
+st. Golob, obl., Ivan in Jožica (Črna 7a) 

31.5. 

 petek 
Obiskanje Device Marije 

19:00 
 

-urna za Godič 
+Angela in Anton Osolnik 

      1.6. 

sobota 
Justin, mučenec 

19:00 -urna za Stolnik 
+Gradišek Stanko, 30. dan 
+Potočnik Alojz, obl. 

2.6. 

 nedelja 

7. velikonočna nedelja 
PODELITEV SPRIČEVAL 

7:00 
 
 
 
9:00 

-za žive in umrle farane 
-urna za spodnje Stranje 
+Stane Trobevšek (Okroglo) 
+Marija Balantič in Ivana Bodlaj, obl. 
-urna za Zg. Stranje  (stara vas)  
+Brina Peterlin 

 

 
 
 


