
                       Glasilo župnije sv. Benedikta v Stranjah 

 
 

                                                                
     Jn 4,5–42 

VODA IZ SRČNE STRANI 
 
Sv. Frančišek Asiški je v svoji Sončni pesmi Bogu zapel: »Hvaljen, moj 
Gospod, v naši sestri vodi, mnogo koristi ponižna, dobra in čista.« 
Znanstveniki menijo, da se je življenje na našem planetu začelo v vodi. 
Izkušnja kaže, da človek prestane več časa brez jedi kot pa brez vode. To 
ima pred očmi slovenska ljudska modrost, ki pravi: »Bolje je biti tam, kjer je 
dobra voda, kot pa tam, kjer je dober kruh.« Dragocenost vode kot vira 
življenja zna prav ceniti tisti, ki na lastni koži občuti dolgotrajno sušo in žejo. 
Tako se je godilo izraelskim množicam v puščavi, skozi katero jih je Bog po 
Mojzesu vodil v obljubljeno deželo. »Zakaj si nas odpeljal iz Egipta,« so se 
spravili nad Mojzesa, »da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino?« 
Dali so mu vedeti, da bi raje ostali sužnji v Egiptu, samo da bi imeli mokra 
grla in polne želodce. 
Če se malo zamislimo ob prizoru, ki ga slika današnje prvo berilo, bomo v 
Izraelcih morebiti prepoznali sami sebe. Tudi mi potujemo »skozi puščavo v 
obljubljeno deželo«. Žejni smo: višjih plač, lepše hiše, boljšega avtomobila 
… Komaj za silo potešimo to žejo, se oglasi znova, močneje. Podobni smo 
človeku, ki se hoče odžejati z morsko vodo: pije in pije, pa je vedno bolj 
žejen, ker je voda slana. Ker žeje ne moremo potešiti, obtožujemo Boga, da 
nas je zapustil. Včasih kaže, da je celo Cerkev, ki predstavlja Mojzesa, 
zmedena, da nasede zahtevam ljudi, ki bi radi imeli Boga na pritisk gumba, 
Boga, ki bi tešil človeško žejo po kozarčkih užitkov, ki jih more nuditi ta naš 
omejeni svet. Pozabljamo, da smo ustvarjeni po Božji podobi, da so naše 
duše globoke posode, ki jih more napolniti le tista voda, ki priteka iz 
Jezusovega srca, iz njegove prebodene strani. »Kdor bo pil vodo, ki mu jo 
bom jaz dal,« zagotavlja Jezus Samarijanki in hkrati tudi nam, »ne bo nikoli 
žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem vrelec vode, ki 
žubori v večno življenje.« 

Št.: 5 Leto: XVI Nedelja 8.3. 2020 



»Verujem … eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev«                 

Vsako nedeljo in ob praznovanju slovesnih praznikov po pridigi skupaj 
izpovemo Vero (lat. Credo). Prav tako se ta isti obrazec zmoli pri podelitvi 
kakšne cerkvene službe ali pri izvolitvi papeža. Besedilo nam je verjetno 
domače in le redkokdaj se zaustavimo ob sami vsebini. Kakšna je 
pravzaprav zgodovina tega besedila? Že v Evangeliju srečamo Svetega 
Petra, ki Jezusu izpove svojo vero z besedami: »Ti si Kristus, Sin živega 
Boga.« Te besede imenujemo prvo izpoved vere. V prvih stoletij pa se je 
Cerkev, zgrajena na temelju apostolov, morala soočiti z raznimi 
krivoverstvi in napačnimi razumevanji vere. Zato je v 4. stoletju na 
Nicejskem (leta 325) ter kasneje Carigrajskem koncilu sestavila besedilo 
te molitve, ki je bila leta 431 s strani cerkvene oblasti potrjena kot obrazec 
veroizpovedi, ki se ne sme nikoli več spreminjati. Vsako nedeljo torej 
izgovarjamo to izredno bogato besedilo, ki ga Cerkev že skoraj 1500 let 
nespremenjeno ohranja. V njem izpovedujemo, da je Bog Oče ustvaril 
svet, da je Bog Sin odrešil človeštvo s svojo smrtjo in vstajenjem, ter da je 
Bog Sveti Duh tisti, ki daje življenje. V zadnjem odstavku pa se obrazec 
veroizpovedi dotakne tudi Cerkve, ki je Božje delo.  

To je torej temelj naše vere. Kdor veruje v to, kar v tej molitvi 
izpoveduje, ta se lahko imenuje katoličan. Kdor pa tega ne sprejema je na 
nek način zunaj Cerkve. Veroizpoved je za kristjana nekaj podobnega, 
kakor osebni dokument za državljana. Brez osebnega dokumenta 
praktično pred državo ne obstajaš. Nisi njen državljan. Ravno tako je z 
veroizpovedjo. Če v vse to, kar molim tudi verujem se lahko imenujem 
katoličan, v nasprotnem primeru ne. Verovati seveda vključuje tudi dvom, 
vključuje tudi duhovno praznino, a je kljub temu neka pozitivna 
naravnanost do tega, kar Cerkev uči.  

Sam bi se rad še posebno zaustavil ob premišljevanju zadnjega dela 
Veroizpovedi, ki govori o Cerkvi. Zdi se mi, da je prav to v današnjem 
krščanstvu posebej na udaru. Pogosto namreč srečam sogovornike, ki 
trdijo »verujem v Jezusa a Cerkve pa za to ne potrebujem«.  Ampak brez 
Cerkve ni niti Jezusa Kristusa. Kdor ne sprejema Cerkve, ne mora trditi, 
da veruje v Jezusa Kristusa. Ta Cerkev je, kakor pravi besedilo ena, 
sveta katoliška in apostolska. To so njeni štirje temelji.  /Se nadaljuje…/ 

Boštjan D.   
 »ZAUPAM, ZATO SI UPAM!«          ORATORIJ 2020                       

Oratorij bo potekal od ponedeljka 20.7. do nedelje 26.7., ko 

bomo s Sveto mašo skupaj zaključili teden.  Tako kot že prejšnja 

leta, ste tudi letos povabljeni, da se nam pridružite osnovnošolski 

otroci (za predšolske otroke pa vedno po dogovoru), vsi, ki pa ste 

že bili pri sveti birmi, pa seveda, da postanete animatorji. Prijave pa 



bodo mogoče po Veliki noči. Nekateri starši ste že spraševali za kontakt, kjer lahko 

dobite določene informacije, zato ga objavljamo že sedaj:Tinkara Martinjak: 

tinkara.martinjak@gmail.com ; 041/897/219 Ana Plahutnik: ana.plahutnik@gmail.com  

; 041/229/800 

 
                     ROMANJE V RIM OD 30.9.-4.10. (diakonsko posvečenje 

Boštjana)  Vse informacije poiščite na spletni strani župnije.  Do sedaj je 

prijavljenih 87 romarjev. Prijave do Velike noči.  

 
DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA 

V soboto 21. marca bomo imeli DAN 
CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA 
REŠNJEGA TELESA. Celodnevno češčenje 
svetega Rešnjega telesa je velik trenutek za 
vsakega izmed nas, za župnijo in naš kraj, v 
katerem je naš dom. Ta dan nam Bog sam 
prihaja naproti in želi biti z nami. Vabi nas 

žejne in obtežene, da nas okrepča. Bog ne potrebuje našega češčenja, 
ampak ga potrebujemo mi, da bomo bolj ljudje in bolj bratje in sestre med 
seboj.  Sredi tega sveta, kjer je dragocena vsaka minuta, si kristjani 
privoščimo dan celodnevnega češčenja SRT. Vrata tabernaklja bodo 
odprta in Jezus, skrit v podobi kruha, bo na našem oltarju čakal vsakega 
od nas. »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom 
poživil…!« (Mt 11,28) 
 Razpored: 8:00 sveta maša, 9:00 molitvena skupina, 10:00 mladinci, 
11:00 karitas, 12:00 birmanci, 13:00 ŽPS, 14:00 -17:00 posamezniki po 
razporedu, 17:00 pevci, 18:00 sklep in sveta maša. 
Povabljeni da se pridružite molitvi.  
 

MOŠKO ROMANJE  bo v soboto 18.4. 

PRVO SVETO OBHAJILO  bo v nedeljo 10.5. 

 

»Kdor želi delati zlo, vedno najde razlog za to.« 

»Nikoli vas ne bodo sodili boljši od vas. Sodili vas bodo le slabši.« 

»Veliko nejevolje, prihaja od norega jezika.« 
»Ni pomembno kaj drugi ljudje govorijo ali delajo. Pomembno je, 
kako se boste odzvali vi in kaj boste verjeli o sebi."  

Dobrodošli v mesto, kjer natakarji vedo, kaj pijete. Mesto, ker vsi vedo, kdo je s 
kom, zakaj, kako…Mesto, kjer trači, dobri in slabi, potujejo s svetlobno hitrostjo! 

In mesto, kjer vsi živijo življenja drugih in nihče svojega! 

mailto:tinkara.martinjak@gmail.com
mailto:ana.plahutnik@gmail.com


Izdaja: Župnijski urad Stranje. Odgovarja: Anton Prijatelj, župnik.  
Tel. 832 70 60 email: zu.stranje@gmail.com  Tisk: ENZO GRAFIKA, Domžale 

ČIŠČENJE CERKVE – ZGORNJE STRANJE 
14.3. Golob Joži   20.3. Urbanc Urška 28.3. starši prvoobhajancev 

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 
9.3. 

ponedeljek 
Frančiška, redovnica 

18:00 +st. Krmavnar 
+Ani, obl. in Marjan Mazovec 

10.3. 
torek 

40 mučencev 
18:00 +Šimenc Frančiška, 7. dan 

+Ana Potočnik (Zg.Str.10a) 

11.3. 
sreda 

Benedikt, škof 
7:00 +Lojze in Jelka in st. Kladnik 

12.3. 
četrtek 

Doroteja, mučenka 
18:00 +Gregor Uršič 

+Štefan Čepin, obl. 

13.3. 
 petek 

Kristina, mučenka 
17:30 
18:00 

KRIŽEV POT 

+Čevka Ciril, obl. in Ipavec Franci 

14.3. 
sobota 

Matilda, kristjanka 
18:00 +Franc obl. in Pepca Ajdovec 

+Angela in Franc Zamljen (God.12) 

15.3. 
 nedelja 

3. postna nedelja 
7:00 
9:00 
14:00 

-za žive in umrle farane 
+Peter Erjavšek, Angela in Jožefa 
KRIŽEV POT 

16.3. 
ponedeljek 

Herbert, škof 
18:00 +Vider Dušan, obl. in Mira 

17.3. 
torek 

Jerica, devica 
18:00 +Franc Koželj , obl. (Žup.Nj.3) 

+ dr. Kodra 
+Kuhar Florjan, obl. in Kuharjeve 

18.3. 
sreda 

Anzelm, škof 
7:00 
 

-po namenu 

19.3. 
četrtek 

Jožef, Jezusov rednik 

18:00 +st.st. Ajdovec in Štritof 
+Kaker Jože (Bistr.35) 
+Jože in Marija Čadonič (Žup.Nj.6) 
+Šinkovec Jože in st. 
+Mici Gradišek in sor. 

20.3. 
 petek 

Klavdija, mučenka 
17:30 
18:00 

KRIŽEV POT 

+Marija in Jože Uršič 
+Jože in Hrovatove 

21.3. 
sobota 

DAN CELODNEVNEGA 
ČEŠČENJA 

8:00 
18:00 

-za župnijo in njene prebivalce 
+Jožefa in Franc Pavlin (Pot.7) 
+Jože Spruk in st. Podjed, Janko Primožič in 
Bogdan Cankar 
+Peter, obl. in Ana Potočnik 
+Močnik Anton, obl. 

22.3. 
 nedelja 

4. postna nedelja 

7:00 
 
9:00 
 
 
14:00 

-za žive in umrle farane 
+Ivana Uršič, obl. 
+Marija in Jože Koželj 
+Peter, Vida, Franc, Marija, Andrej, Jože 
Hrovat 
KRIŽEV POT 

 


