
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Jn 4,5–42 
»DAJ MI PITI« 

 
Evangelij, ki smo ga poslušali, se ne 
obotavlja, da bi nam pokazal Jezusa, ki je 
utrujen od poti. Opoldne, ko je sonce 
najmočnejše, ga vidimo ob vodnjaku, da 
bi se odžejal, si opomogel, obnovil moči 
za nadaljevanje svojega poslanstva.  
Nemalokrat pa se zdi, da se je v naše 
skupnosti naselila pretanjena vrsta 
utrujenosti, ki  nima ničesar opraviti z 
Gospodovo. Gre za skušnjavo, ki bi jo 
lahko imenovali utrujenost upanja. Kakor 
da bi vse postalo zmedeno. Pri tem ne 
mislim na 'poseben napor srca' nekoga, ki 
izmučen zaradi dela na koncu dneva 
premore vesel in hvaležen nasmeh; 
ampak na utrujenost  pred prihodnostjo. 
Gre za utrujenost, ki vse omrtviči. 
Nastane, ko gledamo naprej in ne vemo, 
kako se odzvati na intenzivnost in 
negotovost sprememb, ki jih doživljamo. 
Na videz se zdi, da se vse normalno 
odvija, a v resnici se vera izrablja in 
uničuje. Brez upanja pred stvarnostjo, ki je 
ne razumemo, ali pa mislimo, da Gospod 
in naše skupnosti nimajo ničesar več 
povedati in ne dati temu svetu.  

 
Dobro je imeti isto drznost, kot jo je imel 
Učitelj, in reči: 'Daj mi piti.' Kot se je 
zgodilo Samarijanki in se lahko zgodi 
vsakemu med nami, ne želimo potešiti 
žeje s kakršno koli vodo, ampak s tistim 
'izvirom vode, ki teče v večno življenje' (Jn 
4,14). Kakor Samarijanka, ki je več let 
nosila prazne vrče neuspelih ljubezni, tudi 
mi dobro vemo, da nam ne more 
pomagati katera koli beseda, da bi 
obnovili moči in preroštvo poslanstva. Ne 
kakršnakoli novost, pa naj se zdi še tako 
zapeljiva, ne more ublažiti žeje. 
'Daj mi piti' je tisto, kar prosi Gospod, in 
kar prosi, da rečemo tudi mi. Ko to 
povemo, odpremo vrata našega 
utrujenega upanja, da bi se brez strahu 
vrnili k temeljnemu vodnjaku prve ljubezni. 
'Daj mi piti' pomeni tudi priznati potrebo, 
da nas Duh preoblikuje v ljudi spomina na 
srečanje, na zveličaven mimohod Boga. 
In zaupanje, da kakor je storil včeraj, tako 
bo še naprej delal jutri. Podati se h 
koreninam nam nedvomno pomaga 
ustrezno živeti sedanjost, brez strahu. 
 

 

Po: E. Mozetič 
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Kot dober in usmiljen oče nam Bog želi 
najvišje dobro in to dobro je on sam.  

Samarijanka predstavlja bivanjsko 
nepotešenost tistega, ki ni našel tega, 
kar je iskal; imela je namreč pet mož in 
sedaj živi z drugim človekom. Njeno 
odhajanje po vodo in prihajanje od 
vodnjaka izraža ponavljajoče in v 
usodo vdano življenje. Vse pa se je 
zanjo spremenilo tistega dne po 
pogovoru z Gospodom Jezusom, ki jo 
je tako pretresel, da je celo pustila vrč z 
vodo pri vodnjaku in stekla v vas, da bi 
ljudem povedala: »Pridite in poglejte 
človeka, ki mi je povedal vse, kar sem 
storila. Kaj, če je on Mesija?« (Jn 4, 
28–29). 

Dragi bratje in sestre, tudi mi 
odprimo svoje srce zaupnemu 
poslušanju Božje besede, da bi srečali 
kot Samarijanka Jezusa, ki nam 
razodeva svojo ljubezen in nam pravi: 
»Mesija, tvoj zveličar 'sem jaz, ki ti 
govorim'« (Jn 4,26). Naj nam izprosi ta 
dar Marija, prva in popolna učenka 
Besede, ki je postala meso. 

 

Benedikt XVI. 

OB VODNJAKU 
 

Brez življenja postane vsaka hiša,  

tudi naš skupni dom,  

le še kup lepo zloženega kamenja. 

Zaman so snovali arhitekti,  

se trudili varčevalci in ustvarjalni 

umetniki, če skozi okna ne bodo zrle v 

svet v ljubezni in upanju rojene otroške 

oči. 

Čez včeraj še trdne stene se bo jutri 

razrastel tujčev bršljan,  

iz vlažnih senc bo silil v prazne odprtine,  

kjer mu bo veter vzdihoval balade  

o minljivosti človekovih snovanj. 

Vsi bomo trpeli žejo ob vodnjaku 

življenja,  

ki smo ga zastrupili s sebičnostjo in 

napuhom,  

zavedene s potrošniško plodnostjo. 

Še malo, pa bomo do smrti posušeno 

drevo,  

razjedeno od praznih verovanj. 

Studenec na dnu vodnjaka še ni 

presahnil,  

le njegove vode se počasi pretakajo 

drugam.  

V pogumnejša srca, ki odpirajo svojo bit 

Praizviru,  

ki edini blagoslavlja z življenjem. 
 

Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe 
 

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 
 
Jožef je bil Jezusu »aba«, »očka«. Učil ga 
je prvih korakov, učil izgovarjati besede, 
učil pokorščine, učil ga je v molitvi častiti 
nebeškega Očeta, skratka, poskrbel je za 
telesni in duhovni napredek učlovečenega 
Božjega Sina. Jožef pa je Jezusa tudi 
naučil delati. Jezus je bil marljiv učenec in 
kar kmalu je lahko Jožefu pomagal v 

 
Za duhovno rast 
 
 



delavnici. Božji Sin je služil kruh z lastnimi 
rokami! Tako je tudi Jezus prispeval k 
družinskemu proračunu.  
Jožef je bil res pravi »čudež« človeka, ki je 
poleg Marije najpopolnejša Božja podoba. 
Bil je »oče na mestu«, odgovoren, 
razumevajoč, ljubeč in nežen, hkrati pa 
odločen in skrben varuh Svete družine. 
Prosimo ga, naj varuje naše očete in naj 
jim izprosi moči, da bodo tudi oni 
odgovorno sprejeli svoje očetovstvo in 
bodo skrbni vzgojitelji svojih otrok. 
 
 
 

Po: J. Kužnik 

 

 
 

 
 

IMA JIH 80 
 

 
 

Vsi ga poznamo, naš zborovodja in 
organist je, g. Jožko Kert. Minulo nedeljo 
je dopolnil 80 let, a tega nisem vedel, bi 
voščil že takrat. Verjetno bi bil g. Jožko še 
bolj vesel, če bi imel manj let, pa toliko 
pevcev. Tako predanemu petju, glasbi in 
župniji mu v imenu vseh župljanov iz srca 
čestitam v prošnji Vsemogočnemu, da bi 
se skupaj z njim še dolgo veselili 
njegovega bogatega življenja. To soboto, 
18. marca, ste lepo vabljeni na koncert v 

dvorano družbenega doma, kjer ob 18.00 
KD Mohorjan pripravlja koncert v 
počastitev Jožkove 80 – letnice. Zato pa 
bo večerna sv. maša na ta dan že ob 
17.00.  
 V tednu, ki je pred nami, prosim vse, ki 
ste pripravljeni pomagati s svojim delom pri 
izgradnji naših župnijskih prostorov, da se 
odzovete. Pšeničnikov Stanko je po 
ustaljeni navadi prevzel organizacijo. Zato 
prosim po dogovoru z njim, da sporočite 
svojo dobro voljo kar njemu na telefon: 041 
585 488, da bo delo lažje razporedil. Štirje 
so se na njegovo pobudo odzvali že v 
petek popoldan, kar 12 moških in štirje 
fantje pa včeraj /soboto/ dopoldan Hvala! 
 V nedeljo, 19.3. in v ponedeljek, 20.3. 
sta za našo župnijo posebna dneva 
češčenja Sv. Rešnjega Telesa. Pridite 
molimo! 
 Za teden družine 2023 (18 - 25. 3.) je 
geslo »Mir se začne v družini«.  
Od ponedeljka, 20. marca, do petka, 24. 
marca, bo vsak večer potekalo predvidoma 
dvajsetminutno Zoom srečanje družin ob 
19.45. 
Časovnica je naslednja: 
19.45 molitev za družino k sv. Jožefu - moli 
določena družina, vsak dan iz druge 
škofije; 
19.47 kratek kviz s štirimi vprašanji, da 
vključimo otroke v sodelovanje; 
19.50 zgodba o miru; 
20.00 pesem: poje določena družina, vsak 
dan iz druge škofije; 
20.03 zaključna molitev, kratek pozdrav 
škofa (vsak večer iz druge škofije) in 
blagoslov družinam. 

 
 

 

DAROVALCI 
 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: Vogel Rudi 50 
€. Za izplačilo drenaže je potrebnih 
še 35.096,91 €.  HVALA ZA DAR! 

 
 Oznanila 
 
 



 
 

 

 

 
 

12. 3. 2023  –  3. POSTNA NEDELJA 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Zvonimirja Pavlović 
11.00 na Poljani za vse +Ferjatove 
 

PONEDELJEK, 13. 3., Obletnica 
izvolitve papeža Frančiška (2013) 
18.00 za +Filipa Krebs 
 

TOREK, 14. 3.,  Matilda, kraljica 
9.30 v Domu za +Ano Germ, Marjanca in 
Pepi Berložnik 
18.00 za +Tilko Ortan 
 

SREDA, 15. 3., Ludovika, redovnica 
7.30 za +Strmšekove 
 

ČETRTEK, 16. 3., Hilarij Oglejski 
18.00 za +Ivana in Anico Ruter 
 

PETEK, 17. 3., Patrik, škof 
18.00 križev pot, sv. maša za +Roka 
Petriča, hči Monika z družino 
 

SOBOTA,  18. 3., Jožef, Jezusov rednik 
– liturgično praznovanje 
17.00 (!!) za +Rudija Kerta, hčerki Bernarda 
in Andreja z družinama 
 
 
 

19. 3. 2023  –  4. POSTNA NEDELJA 

 
7.30 za vse žive in pokojne župljane, nato 
češčenje Sv. Rešnjega Telesa do 

 
 

9.30 za +Frančiško Mihev obl. in 
+Breznikove 

 
 

17.00 češčenje Sv. Rešnjega Telesa do 
18.00 za +Antona in Jožefa Veberič in 
sorodnike. 

14. marec 
MATILDA 

 

Rodila se je okoli leta 895 na Saškem. 
Leta 909 je samostan Herford obiskal 
saški vojvoda Henrik Ptičar, ki je bil že 
vdovec. Videl je Matildo, zatopljeno v 
molitev, in deklica mu je bila tako všeč, 
da jo je ob srečanju zasnubil. Matilda je 
njegovo ponudbo sprejela. Vseh 
šestindvajset let njunega zakona je bila 
‘dobri duh’ družine in trdna opora 
moževemu napredovanju. V veliki meri 
je njena zasluga, da je bil Henrik leta 
919 izbran za nemškega kralja, ki mu je 
potem znala modro svetovati pri vseh 
pomembnih odločitvah. Zaslug za 
uspehe ni pripisovala sebi, ampak 
razsvetljenju, ki ji je bilo dano po 
otroško zaupni molitvi. Bila je pozorna 
do vseh: veliki so občudovali njen mirni 
in mogočni nastop, mali pa so vedeli, 
da njeno usmiljeno srce ne bo odreklo 
v nobeni stiski. Leta 936 ji je umrl mož 
Henrik in čakalo jo je 32 let vdovstva. 
Podedovano premoženje je pogosto 
porabljala za cerkve, samostane in 
dobrodelne ustanove. Pred smrtjo se je 
za nekaj let umaknila v samostan 
Quedlinburg, ki ga je bila sezidala s 
pomočjo svojega pokojnega moža. 
Tam je umrla leta 968. 
 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 
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