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EVANGELIJ: Izvir vode, ki teče v večno življenje Jn 4,5 15.19 26.39.40 42
Jezus
ji
reče:
»Daj
mi
piti!«Njegovi učenci so bili
namreč odšli v mesto kupovat
živeža. Samarijanka mu pravi:
»Kako, da ti mene prosiš piti, ko
si Jud, jaz pa Samarijanka?« Judje
namreč niti ne govorijo s
Samarijani. Jezus ji je odgovoril:
»Ko bi poznala božji dar in kdo je,
ki ti pravi: ‚Daj mi piti‘, bi ga ti
prosila in bi ti dal žive vode.«
VODA IZ SRČNE STRANI
Božji prijatelj sveti Frančišek Asiški je v svoji Sončni pesmi Bogu Stvarniku
zapel tudi to: "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 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. Potujemo skozi puščavo v
obljubljeno deželo, tudi mi. 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 površnim 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 tudi nam, "ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v
njem vrelec vode, ki žubori v večno življenje."
Voda ne le odžeja, ampak tudi očiščuje, osvežuje. Kolikokrat nas je že
utrujene, prepotene in umazane osvežila in prenovila. Zato vodo še bolj
spoštujemo in cenimo. Prvemu krščanskemu zakramentu – krstu so včasih
pravili "kopel prerojenja", po kateri iz vode in Svetega Duha postanemo
Božji otroci. Nekdaj je bilo to bolj vidno, ker so krst podeljevali s
potapljanjem, zdaj pri podeljevanju tega zakramenta z vodo bolj varčujemo.
Kopel novega očiščenja pa je zakrament pokore. Po obhajilu pogosto
molimo: "Voda iz strani Kristusove, operi me!" Kar vsi smo potrebni
čiščenja, pranja. Če se pogledamo v božje ogledalo, bomo videli, da smo
zelo umazani, črni.
"Poznam vodo, ki prej ali slej očisti vse, in ta voda izvira s strani Svetega
pisma Nove zaveze," je zapisal dr. Albert Schweitzer in s tem mislil na
očiščujočo moč Božje besede. Še učinkovitejšo očiščevalno in oživljajočo
moč pa ima voda, ki izvira iz Srca, ki nas je ljubilo do zadnje kaplje krvi.
(Silvester Čuk)

VABILO K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS
Pomnožena molitev v času novih ali neozdravljivih bolezni je bila v zgodovini
Cerkve stalnica. Ni dvoma, da je tudi naš čas takšen. Z molitvijo (npr. Ps 91),
še posebej pa z molitvijo rožnega venca, lahko in moramo kristjani
sodelovati pri boju proti širjenju novega koronavirusa. Namen usmerimo
zlasti za že obolele, za zaustavitev širjenja, za modrost odgovornih civilnih in
zdravstvenih oblasti, ki sprejemajo skupne ukrepe, ter morda še najbolj za
znanstvenike, ki iščejo pravi odgovor za premaganje nove bolezni.
Poglobimo zaupanje v molitev, ki je nujno potrebna duhovna podpora
vsemu prizadevanju, ki smo ga dolžni narediti sami, ker nam je Bog dal

razum, s katerim lahko sodelujemo z njim tudi pri premagovanju novih
bolezni. Že Origen je poudaril, da se je Bog odločil, da se določeni dogodki
ne bodo zgodili, če ne bomo zanje prosili. Zgolj uporaba razuma je premalo,
a tudi zgolj molitev, ne da bi uporabljali Božji dar razuma in sposobnosti
raziskovanja, bi bilo predrzno zaupanje. Združimo vse v eno samo skupno
prizadevanje. Še posebej se priporočimo sv. Roku, ki je priprošnjik zoper
bolezni.

PREVENTIVNI UKREPI V CERKVI ZARADI KORONA VIRUSA
Slovenski škofje so glede na zaostrene razmere, po posvetu s
strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje
določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020,
ob 00.00 in trajajo do preklica.
 V izogib širjenju koronavirusa in za ohranjanje zdravja
prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše,
podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti,
župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.
 Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih in oznanjenih
namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.
 Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na
prostem niso dovoljeni.
 Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
 Dovoljeni so cerkveni pogrebi. Pogreb se opravi brez pogrebne
svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša
bo lahko darovana po preklicu tega navodila.
 Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
 Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z
molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede,
spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s
prejemom duhovnega obhajila.
 Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter
katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije
okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.

IZBOR ČLANOV V ŽPS
Izbor članov v Župnijski pastoralni svet, se zaradi nastalih okoliščin odloži do
nadaljnjega.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz
Kristan Vrha.
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Ponedeljek
16.3.2020
Torek
17.3.2020
Sreda
18.3.2020

sv. Herbert
škof
sv. Patrik
škof
sv. Ciril
Jeruzalemski
škof

Četrtek
19.3.2020

SV. JOŽEF
Jezusov rednik

Petek
20.3.2020

sv. Martin iz
Brage, škof

Sobota
21.3.2020

sv. Serapion
škof

Nedelja
22.3.2020
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sv. Lea
spokornica

molitev rožnega venca
za † župnija Jožeta Zamuda
za † Jožefa in Rozalijo Gaberšek

molitev rožnega venca
za † Jožeta, Frančeka in družino
Kregar
za † Heleno in Franca Ogrizek
za † Matildo Božič (obl), rodbine
Dolšak, Mejavšek in Božič
za † dva Jožeta, Rozo in Emo
Peperko
za † Andrejko Boršič (obl),
sorodnike Boršič, Voh, Tišma in
Anderlo

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi (041 265 740).
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si

