
                       Glasilo župnije sv. Benedikta v Stranjah 

 
 

                        
                                                   Lk 19,1–10 

MOŽ DEJANJ 
 

Današnji evangelij nam predstavi dogodek, ko se Jezus ustavi pri 
»grešnem človeku« Zaheju. Zakaj se je Jezus ustavil pri njem? 
Zahej je bil bogat. Čutil pa je, da ga bogastvo ne osrečuje in ne 
zadovoljuje. Kaj pomaga polna blagajna, če je srce prazno. Denar Zaheju 
notranje praznine ni mogel izpolniti. Zraven tega, da je bilo prazno, je bilo 
Zahejevo srce še ranjeno. Ranjeno ob zavesti, da denar, ki je bil v 
blagajni, ni prihajal tja vedno po najbolj pošteni poti. 
Zvedel je, da se je v deželi pojavil izreden prerok. Živi skromno in 
preprosto. Ni navezan na denar in na zunanje reči, poslušalce pa usmerja 
k notranjim vrednotam. Ljudi ne presoja po imetju, poklicu in ugledu, 
temveč po srcu in po dejanjih. Njegov nauk je zahteven, Zaheju pa je 
ravno to všeč. Čuti, da bi ga srečanje s tem prerokom rešilo navezanosti 
na stvari in ga notranje osvobodilo. Želi si, da bi ta prerok prišel tudi v 
njegov kraj in da bi ga vsaj videl, če že ne bi mogel z njim govoriti. 
Zahej ni bil le mož želja, ampak je bil tudi mož dejanj. To je dokazal s 
potezo, ki je ne bi bil vsakdo sposoben. Da otroci plezajo na drevesa, je 
razumljivo. Da pa spleza na drevo odrasel človek, mora imeti poseben 
razlog. Zahej ga je imel. Ko je zvedel, da Jezus potuje skozi domače 
mesto, je splezal na drevo, da bi ga videl. Bil je namreč majhne postave. 
Dosegel je, kar si je dolgo želel.  
Jezusu je ta prostodušnost ugajala. Nagradil jo je. Pod drevesom se je 
ustavil, Zaheja nagovoril in se dal povabiti v njegovo hišo. Ta pa je vnovič 
pokazal, da je mož dejanj. Jezusa in njegovo spremstvo je pogostil, 
polovico imetja je razdelil ubogim, prevare in goljufije pa je poravnal. 
Kdaj pa bodo naše želje postale dejanja? 
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Smrt 
Sveti Frančišek Asiški jo imenuje sestra, Prešeren ji v Sonetih nesreče kliče: 
prijazna smrt, predolgo se ne mudi (pa ni bil nič kaj preveč svet), ljudje pa bežijo 
pred njo, kot da bi ne vedeli, da ji ni moč ubežati. Zato pa skušajo pregnati 
sleherno misel in spomin nanjo. Samo poglejte, kako počasi izginjajo 
pokopališča okoli cerkva. Stoletja so naši predniki počivali tako rekoč sredi 
naselij, v neprekinjenem stiku in pogovoru z živimi, zdaj pa so jih slednji (ki jim 
pravzaprav le še pogojno lahko rečemo živi) odrinili na obrobja mest, skupaj s 
skladišči in trgovskimi centri. Namesto da bi naši otroci sprejeli, ali še bolje 
povedano, dojeli smrt kot del življenjskega ciklusa, se s smrtjo srečujejo šele, ko 
jim pogine hrček ali zlata ribica. In že ob tem nam stroka skoraj priporoča 
psihoterapevta. 
Smrt nastopa le še v vicih, filmih in reklamah. Ljudje, ki našo vero označujejo za 
praznoverje, bodo prav v teh dneh izvotlili buče, jih osvetlili in praznovali … Kaj 
že? Noč čarovnic! Vse le zato, da bi prikrili in utišali lastno izvotljenost in temo. 
Še praznik vseh svetih so nam, hvala Bogu neuspešno, skušali prebarvati v dan 
mrtvih! Človek bi rad večno živel in zato skuša na vse načine uničiti ali vsaj 
pretentati smrt, vendar pa le tisti, ki sprejme, razume in vzljubi smrt, doseže 
večno življenje. 
Morda se bo kdo čudil, da pišem o ljudeh, kot da sam nisem človek. Vendar vse 
bolj spoznavam, da verujoči nismo od tega sveta, kakor piše evangelist Janez, 
da smo svojevrstni »vesoljci«, ali kot pravi Slomšek: »V nebesih sem doma, od 
tega ne sveta …«! 
In še: da mi ne bo kdo zameril, ker sem ljubega Prešerna označil za 
»nesvetega«, saj trdno verjamem, da je že »med svetimi«. Sem pa prav v teh 
dneh spoznal, da nebesa ne zahtevajo popolnosti, temveč le vero in dobroto.  
 

"       Cerkev ni ne kino, ne bar, ne gledališče – ampak Kalvarija." 
   

Včasih dobim občutek, kakor da je človeku današnjega časa mnogo težje 

verovati, kakor tistemu, ki je živel pred stoletji. Pa je to res? Kaj se je v nas 

zgodilo? Marsikdo bi na to vprašanje verjetno posmehljivo odgovoril, da je 

človek končno prišel k pameti in ugotovil, da je on sam edini, na kogar se lahko 

zanaša. Spet drugi, največkrat smo to mladi, bi pripomnili, da v nekaj nad nami, 

kar lahko imenujemo tudi Bog, že verujejo, ne vedo pa zakaj bi bilo potrebno biti 

uklonjen oblikam in mejam, ki nam jih postavlja Cerkev. Sam menim, da je 

odgovor na vprašanje, kaj se je spremenilo v srcu modernega človeka, izguba 

dveh ključnih vrednot, ki sta strahospoštovanje ter hvaležnost.  

Če komurkoli začneš govoriti o strahospoštovanju lahko kaj kmalu dobiš 

odgovor naj preneha vsiljevati neko odejo o strahu pred nekom, ki bi bil večji od 

nas, saj smo vendar sami svoji gospodarji, pripomnil pa bo mogoče še, da se je 

človeštvo dolgo borilo in na koncu le našlo pot iz potlačenega tlačanstva in 

fevdalizma v razvito demokracijo, kjer je lahko vsak to kar je. Strahospoštovanje 

pa je v svojem bistvu vendarle nekaj drugega. Izvira iz spoznanja, da nisem sam 



ČIŠČENJE CERKVE  
2.11. Balantič Saša in Kolenko Barbara  9.11.Zamljen Mojca in Milka 
Kdaj boste prišli čistiti se dogovorite z go. Miro GSM  031 836 581 

Na zahvalno nedeljo se 
zbiramo ob oltarju s posebnim 
namenom: da se zahvalimo za 
vse, kar imamo, kar nam je 
podarjeno od Boga, ki nas 
neizmerno ljubi. Naj bo 
današnja zahvala iskrena in 
obogatena s prošnjo, da bi 
znali ceniti prav vsak trenutek, 
ki napolnjuje naše življenje.  

A.K. 

 

začetnik svojega življenja, pač pa je bil nekdo še pred menoj in ker to 

nepoznano ostaja zakrito se v človeku prebudi nek strah in spoštovanje do tega 

kar kljub svoje razgledanosti in pameti ne more doumeti. Prav temu smo priča 

pri vsaki Sveti maši. V tabernaklju je skrit Bog, ki je vse ustvaril in ki nas 

neskončno presega, pa se je naredil manjšega od nas vseh. In če bi v našem 

srcu uspeli prebuditi vsaj malo tega zdravega strahospoštovanja, bi se iz 

spoštovanja in zavedanja svoje majhnosti, bali že samo približati hostiji, ne pa 

da pridemo v cerkev včasih enako kakor v sosednjo gostilno, brez kančka 

spoštovanja, brez pokleka in brez priklona. Nekdo mi je ob neki priliki dejal, da 

ko boš tisočkrat pokleknil se boš pa počasi začel zavedati pred kom si in čemu 

vse to.  

Druga vrednota, ki smo jo omenili in ki nam je pogosto primanjkuje, pa je 

hvaležnost. Ko bomo enkrat v našem življenju prebudili zavest, da je vse, kar 

prejemamo dar in ne nekaj samoumevnega ter, da za vsakim darom vedno stoji 

nek darovalec, ki je v tem primeru Bog, potem bo naš obisk cerkve lahko postal 

resničen pogovor hvaležnosti ter prošnje z živim Bogom.  

Marsikdo meni, da je vzrok za upad vernosti v Evropi predolgo obdobje miru, 

prevelika blaginja in predobro stanje v katerem živi sodobni Evropejec. Resničen 

vzrok pa verjetno tiči res v nehvaležnosti, saj bi vse dobro ki ga trenutno lahko 

občutimo, če živimo v Evropi moralo spodbuditi k še več hvaležnosti in z njo v še 

globlji odnos z Gospodom. Ne pozabimo torej na spoštovanje in hvaležnost, ko 

vstopimo v našo kapelo ali cerkev.          Boštjan 

Hvala vsem, ki sodelujete v župniji 

bodisi pri bogoslužju ali izven njega. 

Hvala da svoj čas in sposobnosti 

darujete za graditev naše župnijske 

skupnosti. Hvala in Bog povrni.                  

 

Maša na čast.sv. Hubertu zavetniku lovcev bo na zahvalno nedeljo ob 9. 

uri. Po maši vabljeni na lovski golaž. 

BOLNIKE  bom obiskal v sredo 30.10. 
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Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki 

    28.10. 
ponedeljek 

Simon in Juda Tadej, 
apostola 

18:00 +Čimžar Terezija, obl. in Čimžarjeve 
+Jožica Starovasnik in Cirila Černevšek 
+Čevka Ivan, obl. (Kreg.) 
+Albin in Karli Jevšnik 

     29.10. 
torek 

Linda, devica 
7:00 -za zdravje 

     30.10. 
sreda 

OBISK BOLNIKOV 
18:00 
 

+Potočnik Angela, obl. 

31.10. 
četrtek 

Dan reformacije 
14:30 
 
18:00 

KOPIŠČE 

+za vojne in povojne žrtve 
+Lojze Kladnik 

1.11. 
petek 

VSI SVETI 

7:00 
 
 
9:00 
15:00 

+za žive in umrle farane  
+Vodnikove 
+Anton, Ana in Lojze Kregar 
+duhovnike iz naše župnije 
+za priporočene rajne 

    2.11. 
sobota 

Spomin vseh rajnih 
7:00 
18:00 

-duše v vicah 
+Erjavšek Slavka, obl. in Žagarjeve (Črna 3) 
+Pintar in Perne 

   3.11. 
nedelja 

ZAHVALNA NEDELJA 
 
MAŠA NA ČAST SV. 
HUBERTU 
 
 

7:00 
 
 
9:00 
 

-za žive in umrle farane 
+Kuhar in Sovinšek 
+Antonija Sovinšek 
-za žive in umrle lovce 
+Koštarjeve 
+st. Hribar, Amalija in Viktor Perne 

4.11. 
ponedeljek 

VEROUK ZA VSE 
RAZREDE 

18:00 +Anton Trobevšek 

   5.11. 
torek 

VEROUK ZA VSE 
RAZREDE 

18:00 +Čimžar Milena, obl. in Čimžarjeve 

6.11. 
sreda 

Lenart, opat 
17:00 
 
18:00 

ZAKAL 

-za priporočene rajne 
+Balantič Marija 

7.11. 
četrtek 

Engelbert, škof 
18:00 +Janez Verovšek 

8.11 
 petek 

SREČANJE KARITAS 
18:00 
 

+Ipavec Franci in Čevka Ciril 

     9.11. 
sobota 

Ursin, škof 

18:00 +Anton Balantič, obl. (Stah.6) 
+Rozka Verovšek, obl. in Marija Schumet 
+Francka Erjavšek, obl. in Tunelarjevi 
+st. Urbanc in Rajko Godec, obl. 
+Slevec Ivana, obl. (Stah.23) 
+Alojz, obl., Marija in Marjan Hančič 
+Andrej in Peter Hrovat 
+Šlebir Ivan, obl. in st. (Bistr.11a) 

10.11. 
 nedelja 

32. navadna nedelja 
 

7:00 
 
 
9:00 

-za žive in umrle farane 
+Kemperl Valentin, mama in bratje 
+Primož in Rok Galjot, obl. 
+Ivan in Stanko (Stol.13) 
+Stane Grilc, obl. in Škofove 
-za zdravje (J) 

Pred praznikom Vseh svetih lahko prinesete za molitve za rajne. 


