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Jn 1,29–34 

MOŽ, KI JE PRED MENOJ 
 
Za menoj pride mož, ki je pred menoj, je govoril 
Krstnik ob Jordanu. S tem je pričal, da je Jezus 
Bog, kar je pozneje ponovno potrdil. Na koncu 
evangelijskega odlomka beremo: »Jaz sem videl 
in sem priča, da je to Božji Sin.« Ta Božji Sin, 
večna Beseda, se je učlovečil po devici Mariji in 

postal v določenem času določen človek, Jezus iz Nazareta. Ob njem so 
se ljudje spraševali: Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In 
njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda?  
S tem da je postal določen človek v določenem času, je na skrivnosten 
način postal vsak človek v vsakem času. Bil je pred mano, pomeni: bil je v 
Adamu, bil je v Abelu, bil je v Abrahamu, v Mojzesu, v Davidu, v Izaiju in 
Jeremiju … Še posebej je bil v vseh trpečih, v vseh, ki so bili preganjani 
ali umorjeni zaradi resnice in pravice; v vseh, ki so delali dobro, oznanjali 
mir in ljubezen. V vsaki besedi, ki je tolažila, v vsaki roki, ki je božala, v 
vsakem pogledu, ki je prinašal luč in toplino, je bil On. Janez ga je videl, 
ko je prihajal k njemu. Videl in prepoznal ga je po veri. 
Jezusov obraz je bil podoben obrazom vseh ljudi v množici ob Jordanu, 
toda Janez, ki je imel razsvetljene oči in čisto dušo, je na tem obrazu 
razpoznal poteze Božjega Sina. Ta obraz pa razpoznavajo po veri 
razsvetljene oči tudi danes. V vsakem človeku. Kristus je tam, kjer je 
Cerkev. Cerkev pa je tam, kjer smo verniki. Pri vsaki maši, pri vsaki 
molitvi, povsod, kjer smo zbrani v njegovem imenu. On, ki je pred vsemi 
nami, je tudi med vsemi nami. 
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KAKO FANTASNIČNO JE ŽIVETI! 
Si kdaj opazoval kakšnega majhnega otroka, kako uživa, ko raziskuje 
svet okrog sebe? Najraje od vsega je zunaj, v naravi. Male nožice, ki so 
šele dobro shodile, ves ljubi dan z užitkom tekajo in na utrujenost še 
pomislijo ne. Poglej to rožico, uh, kako fini kamenčki, pa muca, pa trava, 
pa jesensko listje, ki tako prijetno šelesti! Prstek navdušeno kaže enkrat 
na sosedo, ki pometa dvorišče, drugič na traktor, ki pripelje mimo, najbolj 
izrazite pri vsem pa so tiste neverjetne otroške oči – v široko razprtih 
zenicah se zrcalijo pristno navdušenje, radovednost in občudovanje 
stvarstva. Uau, kako fantastično je živeti! Nedavno smo bili tudi mi majhni 
otroci, polni preprostega navdušenja. In danes? Saj vem, težko je biti 
navdušen nad svojim življenjem in stvarstvom v ponedeljek zjutraj, ko 
iščeš oblačila in trpaš zvezke v torbo, po glavi pa se ti mota neprijetna 
misel na spraševanje pri kemiji. Če k temu dodaš še nezadovoljstvo s 
svojim telesom, ki noče in noče biti podobno modelom z naslovnic, 
mamo, ki ti noče kupiti najnovejšega iPoda, in simpatijo, ki te ne opazi, se 
zlahka ujameš v premlevanje o lastnih težavah in te zajame začarani krog 
malodušja. Ponedeljek je in jutro ne more biti nič drugega kot grozno! 
Res? Danes je mnogo mladih (in seveda tudi odraslih) tako zelo 
okupiranih s samim seboj, da za kaj drugega preprosto zmanjka časa. 
Šolske ali službene obveznosti, vaje, tečaji, treningi, skrb za družino, 
dom, gospodinjstvo. Kot da to ni že samo po sebi dovolj, nam družba, v 
kateri živimo, z oglasi, smernicami, nasveti in priporočili do potankosti 
ureja vsak trenutek dneva – kaj in kako naj jemo in pijemo, v katera 
oblačila naj se oblačimo, kako naj si uredimo lase, kaj naj počnemo v 
prostem času, kdaj naj hodimo spat, na kakšnih blazinah naj ležimo … 
Prepričevanj in obljub ni ne konca ne kraja, a obdani s kupi nasvetov in 
predmetov si lahko priznamo, da je naše življenje vse prej kot urejeno – 
najpogosteje je prav kaotično! Veselje in navdušenje ostajata izrinjena v 
kakšen pozabljen, prašen kot, najhuje pa je, da smo izgubili (pozabili?) 
otroško sposobnost čudenja sebi in vsemu, kar nas obdaja. Res, ravno 
čudenje je tisto, zaradi katerega se dá živeti tudi drugače. Celo v 
ponedeljek zjutraj … Kaj pa če dvigneš pogled od lastnega popka (beri: 
težav, zagrenejnosti in posledičnega tarnanja) in izbereš drugačen pogled 
nase, na svet, na svoje življenje? Poskusi – ugotovil-a boš, da je 
pravzaprav fantastično živeti!  
 

                 "Cerkev ni ne kino, ne bar, ne gledališče – ampak Kalvarija." 
Pravijo, da kdor poje dvakrat moli. Če kdo nima posluha naj se seveda ne 

počuti zapostavljenega, je celo boljše, če se ne trudi preveč. Ta pregovor je 
povezan z občutji, ki jih v nas prebudi lepo petje. Petje namreč privzdigne 



našega duha in ga naredi odprtega za presežno, za božje. Ni pa seveda vsako 
petje namenjeno temu in tudi liturgično, mašno petje ima svoj namen in svoj 
vzrok. Petje pri Sveti maši nima nič skupnega s petjem na koncertu. Petje pri 
maši namreč ni nastop, ni koncert temveč je molitev, izražena na najlepši način, 
ki ga človek zmore, s svojim  petjem. 

Že Sveto pismo nam ponuja vrsto odlomkov, ki govorijo o pomembnosti petja. 
Eden takšnih je, ko Izraelsko ljudstvo preide Rdeče morje in Mirjam, Mojzesova 
sestra zapoje hvalnico Gospodu, ki jih je rešil Egipčanske nadvlade. Podobno je 
tudi na koncu Svetega pisma v knjigi Razodetja, kjer Janez vidi tiste, ki so 
odrešeni in pojejo novo pesem Jagnjetu, ki jih je rešilo. Najlepši primer pesmi pa 
so prav zagotovo psalmi. To so bili teksti, ki so bili že v izvoru zapisani kot pesmi 
in prav Slovenci se lahko pohvalimo, da je skoraj ni nedelje, ki ne bi imela 
uglasbljenega psalma. Žal pa se pogosto dogaja, tudi pri nas, da namesto 
psalma, med berili enostavno zapojemo drugo kitico uvodne pesmi, ali kaj 
podobnega. To je primer napačnega petja pri Sveti maši. Ravno tako je 
nepravilno če namesto slave enostavno zapojemo neko pesem, ki je sicer sama 
po sebi lepa in jo lahko izvrstno izvedemo, a če poleg besede slava ne vsebuje 
celotnega teksta, ki ga mašni obrazec predvideva potem je tudi to zaman. V 
takšnem primeru bi bilo bolje molitev Slave, ki ima določen pomen, vsebino in 
zgodovino, zrecitirati, kakor zapeti. Namen cerkvenega petja torej nikakor ni, da 
bi zapolnilo tišino ali pa, da bi malce popestrilo turobne tekste, ki jih je potrebno 
prebrati. Namen cerkvenega petja je, da tekste, ki so sicer napisani kakor 
molitev zapojemo in ne samo preberemo. S psalmom in slavo je pravzaprav 
enako kakor z molitvijo Očenaš. Te molitve ne moremo kar izpustiti iz reda 
Svete maše, oziroma jo nadomestiti s kakšno drugo "primerno" pesmijo,  lahko 
pa jo, da bo to bolj slovesno zapojemo.   

Obstajajo tudi deli Svete maše, ki nas že sami po sebi kar vabijo, da jih 
zapojemo. Eden takšnih je aleluja. Aleluja je v svojem bistvu vzklik veselja in 
radosti. In v trenutku veselja ne bomo enostavno prebrali nečesa, temveč bomo 
vzkliknili, zapeli. Če pa že ne bomo zapeli, bomo to vsaj izpustili. Včasih je 
kakšno stvar boljše izpustiti kakor pa napak interpretirati. Podobno je tudi z 
odgovorom "Svet, svet, svet…". Sveto pismo pravi, da je to molitev, ki jo noč in 
dan pojejo angeli pred prestolom Najvišjega. In ko molimo to molitev, pravi 
hvalospev, se združujemo z nebeško cerkvijo, skupaj z nami v istem trenutku 
pojejo vsa nebesa hvalnico Najvišjemu. In zato, če te molitve ne pojemo jo 
dajmo vsaj izpovedati s predanostjo in navdušenjem, zavedajoč se povezanosti 
z vso Cerkvijo. Ko torej pojemo, počnimo to, zavedajoč se smisla našega 
početja. Boštjan 

 

ROMANJE V RIM OD 30.9.-4.10. (diakonsko posvečenje Boštjana)  
Vse informacije poiščite na spletni strani župnije. Avtobus se hitro polni. 
Prijave do Velike noči. 
VEROUK nadaljujemo v ponedeljek 13.1. Vsi razredi. 
ŽPS- srečanje v ponedeljek 20.1. po sveti maši 



Izdaja: Župnijski urad Stranje. Odgovarja: Anton Prijatelj, župnik.  
GSM 070 481-661 email: zu.stranje@gmail.com  Tisk: ENZO GRAFIKA, Domžale 

ČIŠČENJE CERKVE - ZAGORICA 
18.1.Galjot Olga  25.1.Ribič Metka  1.2.Rode Zdenka 

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 
13.1. 

ponedeljek 
Veronika Milanska, devica 

18:00 +Slevec Jernej, obl., Vodniščeve in Kocove 
+Bodlaj Rezka, obl. 

14.1. 
torek 

Sava, škof 
18:00 +Pirc Stanislav, 30. dan 

15.1. 
sreda 

Pavel iz Teb, puščavnik 
7:00 +st., brat in sestra Balantič 

16.1. 
četrtek 

Honorat, škof 
18:00 +Gregor Uršič, obl. 

+Čepin Jože, obl. 
+st. Šlebir, obl. 

17.1. 
 petek 

Anton, puščavnik 
18:00 
 

+Trobevšek Anton 
+Cirila Mali, obl. 
+Martinjak Anton 

18.1. 
sobota 

Marjeta Ogrska, kneginja 

18:00 +Šimenc Anton (Zg.Str.53) 
+Dobovšek Bojan, st. in bratje 
+Pavla Drenik, obl. in Jože 
+Ličer Andrej in Jakobčeve 
+Lanišek Silva, obl. 

19.1. 
 nedelja 

NEDELJA  
VERSKEGA TISKA 

7:00 
9:00 

-za žive in umrle farane 
+Slevec Franci, obl. in Nivčarjeve 
+Perne Anton 
+Koželjeve in st. Zamljen (Žup.Nj.3) 

20.1. 
ponedeljek 

Boštjan, mučenec 
18:00 -po namenu 

21.1. 
torek 

Neža, mučenka 
18:00 +Močnik Neža, obl. 

+Petek Mojca, obl. in Zamljenove 

22.1. 
sreda 

Vinko, diakon 
7:00 
 

-duhovniške in redovniške poklice 

23.1. 
četrtek 

Henrik, dominikanec 
18:00 +st. Krmavnar 

24.1. 
 petek 

Frančišek Saleški, škof 
7:00 
 

-po namenu 

25.1. 
sobota 

Spreobrnitev apostola 
Pavla 

18:00 +Vera Kregar, obl. 
+Žagar Karol in Frančiška 
+Marija Matko, Julka Zabrezovnik, obl. 
(God.8) 
+Balantič Ivan, obl. (Žup.Nj.17a) 
+Uršič Ivana, obl. 
+Jerištove in Kadunčeve 
+Urbanc Pavla in Pavel 

26.1. 
 nedelja 

NEDELJA SVETEGA 
PISMA 

7:00 
 
 
9:00 

-za žive in umrle farane 
+Vodnikove 
+Berlec Helena, obl. 
+st. Prelesnik, obl., Jože in Franc (Okroglo 8) 
+Plahutnik Franc  



 


