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MAREC - SUŠEC 

ZARADI EPIDEMIJE- SO                                      
MAŠE BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV 

15.III.POST.NED=LUDOVIKA, SPOVED 7.- za farane, 
za večni. pokoj otrok umrlih pred rojstvom,        10.- 

Andrej Kurnik 14.dan, Jože,Helena,Martina 
Lončarič, Janez Robar obl.,Mariji v zahvalo,za 

zdravje,sor.Robar-Kodrič, Alojz,Angela Ambrožič 
obl., Franc,Kristina,Branko Macuh, Šticl Slavko,      

16. PON= HILARIJ.     -  po n.Brezmadežne    

17.TOR= PATRIK, JEDRT    .- za blag. in zdravo pamet       

18.SRE= CIRIL JERuzalemski.   ..-po namenu            

19.ČET= JOŽEF            .- Jožef,Helena,Karl Sagadin, 
.-.-Dušan,Vantur obl.za zdravje duše in telesa, 

20.PET=  KLAVDIJA -mol.ura,za duh po nam.        

21.SOB= NIKOLAJ   ,.Mariji v zahvalo za zdravje 

22.-.IV.P..NED= LEA,  BAZILIJ                7- za župljane, 
Zavse pok.Poharčeve in pok.Berdnik.        10.-

Elizameta  Fregl  obl., Štefan Rak, Mirko Dovnik, 
Kristina Sagadin 8.dan  

 

 Jezus je odvrnil in ji rekel:  
»Vsak, kdor pije  

od te vode,  
bo spet žejen.  

Kdor pa bo pil od vode,  

ki mu jo bom jaz dal,  
ne bo nikoli žejen,  

ampak bo voda,  
ki mu jo bom dal,  

postala v njem izvir vode,  
ki teče v večno življenje.«  

Žena mu je rekla:  
»Gospod,  

daj mi te vode,  
da ne bom žejna  

in ne bom hodila sem 
zajemat.«Jn 4,13–15) 

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.« Po: S. Čuk, Misli srca 

 
 

 

Jezus je bil utrujen od poti in je kar 

sedel k studencu.   
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Bilo je okrog šeste ure.  
Jn 4,6 

 

Gospod Jezus, če ne bi večkrat pomislil 

nate, kako sediš ob tistem studencu, 

utrujen od napora in vročine, mogoče 

ne bi imel 

poguma, da bi 

veroval vate. 

Če bi ti živel 

med nami 

vedno svež in 

cvetoč tako 

kot 

nastopajoči v 

reklamah, 

vedno s širokim nasmehom kot 

televizijske lepotice, mogoče ne bi imel 

poguma, da bi veroval vate.  

Ker sem večkrat utrujen. 

Od truda in od dela. 

Od prijateljev in od nasprotnikov. 

Od tistih, ki se grdo obnašajo, 

in tistih, ki se lepo obnašajo, 

pa so s tem svojim obnašanjem 

nadležni. 

Od tistih, ki niso nikoli utrujeni, 

in tistih vedno utrujenih. 

Od tistih, ki me morajo ubogati, 

in tistih, ki mi ukazujejo. 

Kakšen dan sem sit vsega. 

Kadar je tako, Gospod Jezus, grem k 

tistemu studencu in sedem poleg tebe, 

utrujen v opoldanskem soncu. 

In čutim se okrepljenega in mirnega. 

Gospod Jezus, ne znam te posnemati, 

ko si v formi; pri tistem studencu pa se 

končno počutim podobnega tebi. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
 

 

DUHOVNO OBHAJILO: KO 
POČASI BEREŠ JEZUSOVE 
BESEDE, PIJEŠ NJEGOVO 

MISEL VSE BOLJ IN BOLJ BO 
NJEGOVA LUČ SVETILA 

TVOJI DUŠI… 
 

V teh dnevih preizkušnje, 
kakšne še nismo diživeli  je res 

potrebno, da se s svijimi 
pogosto DUHOVNO 

OBHAJAM, OBHAJAŠ!  

 

 

 

 

19. marec 

JOŽEF 

Osnova vseh odlik svetega Jožefa je 

dejstvo, da je bil od vekomaj izbran za 

»ženina« - deviškega moža Marije, iz 

katere si je druga Božja oseba po moči 

Svetega Duha privzela človeško naravo, da 

bi odrešila človeštvo. Jožef je bil z Marijo 

zvezan v resničnem zakonu, zato je pred 

postavo veljal za očeta učlovečenega 

Božjega Sina. Bil je varuh svete nazareške 

družine, ki je že vsebovala začetke 

nastajajoče Cerkve. Mnogi teologi trdijo, da 

je bil zaradi svoje vzvišene naloge že od 

začetka utrjen v milosti, podobno kot sveti 

Janez Krstnik ali apostoli po Jezusovem 

vstajenju. Sicer pa je živel nekako »v 

ozadju«, tako v sveti družini kot tudi v sami 

Cerkvi. Papež Pij IX. Je leta 1847 uvedel 

praznovanje svetega Jožefa kot varuha 

svete Cerkve, in sicer na 3. nedeljo po 

veliki noči. Od leta 1956 je to praznovanje 

združeno na 19. marec: papež Pij XII. je 

leta 1955 vpeljal poseben nezapovedan 

praznik svetega Jožefa Delavca, ki pa se 

obhaja 1. maja, na mednarodni praznik 

dela. Sveti Jožef je zavetnik v družinskih 

zadevah, k njemu se zatekajo v 

gospodarskih stiskah. Poseben zavetnik je 

tudi krščanskim očetom v skrbi za družino 

in otroke, še posebej je zavetnik in 

priprošnjih tistih, ki si morajo s trdim 

delom služiti svoj kruh. 

 


