
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

Evangeljski odlomek tretje 
nedelje med letom se končuje z 
naslednjimi besedami: »Jezus je 
hodil po vsej Galileji. Učil je po 
njihovih shodnicah in oznanjal 
evangelij kraljestva. Ozdravljal 
je vsakovrstne bolezni in 
vsakovrstne slabosti med 
ljudstvom.« Evangeljski čudeţi 
imajo povsem jasne značilnosti. 
Nikoli nimajo namena, da bi se 
jim ljudje čudili ali pa da bi 
poveličevali tistega, ki jih dela. 
Zelo pogosto Jezus naroča 
ozdravljencem, naj o ozdravitvi 
ne pripovedujejo nikomur, da bi 
tako preprečil pretirano 
navdušenje; potem ko naredi 
čudeţ, se Jezus včasih celo skrije 
in za seboj izbriše sleherno sled. 
To nima nič skupnega z 
določenimi čudeţi, o katerih se 
širi glas le zato, da vzbujajo 
začudenje. Danes nekatere ljudi 
očara, ko slišijo za posameznike, 
ki imajo zmoţnost lebdenja ali pa 

 

 

 

 

 

 
 
moč, da se predmeti pojavljajo in 
spet izginjajo in podobno. Komu 
sluţijo tovrstni čudeţi, recimo, da 
to tudi so? Jezus dela čudeţe iz 
drugega zelo preprostega razloga: 
iz usmiljenja, ker ljubi ljudi in je 
ganjen, včasih celo do solz, ko 
vidi njihovo trpljenje. Dela 
čudeţe, da bi pomagal ljudem 
prepoznati, da se je »pribliţalo 
nebeško kraljestvo« in jim tako 
pomagal verovati. Ozdravlja tudi 
zato, da bi jim oznanil, da je Bog 
na strani ţivljenja in da bo 
končno, skupaj s smrtjo, 
premagana tudi bolezen, in ne bo 
»več ne ţalovanja, ne solza«. A 
ne ozdravlja le Jezus sam, ampak 
naroča apostolom, naj tudi oni 
ozdravljajo: »Poslal jih je 
oznanjat Boţje kraljestvo in 
ozdravljat bolnike« (Lk 9,2). Vsi 
mi smo torej poklicani,  da drug 
drugega »ozdravljamo« in si 
pomagamo na poti ţivljenja. Ne 
pozabimo tega tudi danes in 
jutri!       
                         R. Cantalamessa 

Leto XV., 
št. 223, 
3. nedelja med 
letom; 
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Nedelja Sv. pisma 
 
Danes obhajamo nedeljo Svetega 
pisma. Na pobudo biblicistov so 
slovenski škofje razglasili Nedeljo 
Svetega pisma in določili, da bo 
to zadnja nedelja v januarju (SSŠ 6, 
Ljubljana 1989, 81). Tako smo prvič 
nedeljo Svetega pisma obhajali v 
januarju 1990. 
  
Sveto pismo je Beseda ţivega Boga. 
Beseda, ki nas osebno nagovori, 
potolaţi, opogumi. V naši ţupniji 
imamo biblično skupino, ki se zbira, 
da prisluhne Boţji besedi. Bl. A. M. 
Slomšek je dejal: Skrbno poslušanje 
Boţjega nauka nam predivo za stenj 
preskrbuje, poboţna molitev pa olja 
naliva, da nam luč vere čvrsto gori in 
je noben vihar ne ugasí.« Prisrčno 
vabljeni, da se nam pridruţite in 
prisluhnete Besedi in polno zaţivite 
iz tega vrelca milosti. 

Vladka Arnuš 
 ------------------------ 
 
O pomenu Sv. pisma, so razmišljali 
tudi udeleženci biblične skupine v 
naši župniji: 
 
 Sveto pismo so mi kupili starši okoli 
leta 1960. Moram priznati, da so mi 
te štiri debele knjige v začetku le 
krasile knjižno polico. A božja 
previdnost je hotela, da sem začela 
tudi brati. Še danes mi v ušesih 
zveni glas spovednika: »Za pokoro pa 
preberite nekaj iz Svetega pisma.« 
Nisem vedela kaj, kako in kje začeti. 
Pa sem poskusila kar s prvo knjigo 
Stare zaveze. Hitro sem ugotovila, 
da tega ne morem brati kot roman. 

Vmes je bil potreben razmislek. Za 
branje celotnega Sv. pisma sem 
potrebovala kar nekaj let. Priznati 
moram, da vsega zapisanega nisem 
razumela, zato se sedaj udeležujem 
srečanj v naši biblični skupini, ki jo 
vodi Vladka Arnuš enkrat na mesec. 
 

Marjeta Gamser     

------------------------- 
 
Pomen vsebine in sporočila, ki mi jo 
daje Sv. pismo je v mojem osebnem 
življenju in v življenju mnogih 
kristjanov izredno velik. 
S sprejemanjem evangeljskega 
sporočila bodisi pri obredu sv. maše 
ali občasnem branju Sv. pisma v 
osebnem razmišljanju vzpostavim 
osebni odnos do vere, ki jo oznanja 
Kristus. Skozi čas, ki ga preživljam 
na tem svetu me njegova beseda 
nenehno nagovarja in mi daje  moč 
in upanje za premagovanje neštetih 
življenjskih ovir. Zavedam se tudi, 
da je s spremembami družbenih 
ureditev skozi obdobja človeškega 
življenja njegovo evangeljsko 
sporočilo skozi stoletja podvrženo 
različnim preizkušnjam in razlagam. 
Za ohranjanje krščanskih vrednot in 
njihovega obstoja je skozi generacije 
človeštva  potrebno nenehno 
prilagajanje s ciljem utrjevanja vere 
in ozaveščanja ljudi. Za poglobitev 
osebne vere mi žal kot verjetno 
mnogim kristjanom časa vedno 
primanjkuje. Občasna srečanja – 
biblična skupina, dajejo vsekakor 
možnost poglabljanja evangeljskega 
sporočila in tudi možnost utrjevanja 
osebne vere. 

Marjan Pavlin 
 



----------------- 
 
Nedelja, ko prejmemo v svoje srce 
Boţjo besedo! 

SVETO pismo - pismo, ki ga nestrpno 
pričakujemo, ki nas razveseli, poteši, 
potolaţi, vzpodbuja. Ţelimo, da nam 
Jezus  ponovno zagotovi vzpodbude, 
ki jih je izrekel na Gori, in sicer: 
- Blagor ţalostnim, ker bodo 

potolaţeni.  
- Blagor lačnim in ţejnim pravice, 

ker bodo nasičeni. 
- Blagor njim, ki so zaradi pravice 

preganjani, ker bo njihovo 
nebeško kraljestvo.  

- Blagor vam, ki boste zaradi 
mene preganjani in 
zasramovani, veselite se in 
radujte, ker bo vaše plačilo v 
nebesih veliko.   

 
Kje in kdaj lahko te Jezusove 
obljube pričakujemo v vsakdanjem 
ţivljenju? Je to morda ob 
spremljanju sv. maše, ali je to ob 
prebiranju Boţje besede? Je to 
morda ob poslušanju boţjega nauka 
od sodobnih apostolov, kar danes 
zelo potrebujemo?  
 
Vse to so "zdravila" za našo dušo. Ob 
iskrenem zavzetju in sprejemu 
povedanega smo potolaţeni, smo 
zopet bolj veseli in optimistični. 
Torej me besede iz Sv. pisma ne 
glede na obliko izraţanja nagovorijo 
pomirjevalno, zdravilno, in vplivajo 
predvsem na našo strpnost do okolja, 
in našo pripravljenost to strpnost 
prenašati na soljudi, tudi na drugače 
misleče.  Pomirjeni, srečni in 
pripravljeni na dan, ki je pred nami 

smo, če se zjutraj Bogu zahvalimo, 
ker nas je varoval preko noči, in ga 
prosimo, da bi nas varoval in 
blagoslavljal ves dan. V tem 
zaupanju bodo morebitne dnevne 
teţave znosnejše. Prav tako bodo 
naše misli in razpoloţenje na večer 
pred spanjem lahke, če se bomo 
Gospodu zahvalili za vse priloţnosti, 
ki nam jih je dal preko dneva. 
Obţalovali bomo neprimerne besede, 
misli in dejanja, ter ga prosili, da bi 
noč preţiveli v njegovem varstvu. 
 
O vsem zgoraj navedenem, in še 
mnogočem iz Jezusovih naukov in 
delovanja v času njegovega 
ţivljenja, se odkrito in sproščeno 
pogovarjamo v biblični skupini, ki je 
pričela delovati v naši ţupniji. Ob 
takih sproščenih in poglobljenih 
pogovorih spoznavamo tudi naše 
medsebojne značaje, in se včasih 
vprašamo, ali je moj odnos do Boţje 
besede dovolj spoštljiv in poglobljen, 
ali je moj odnos do soljudi, do 
sofaranov pošten in vreden 
posnemanja.  
 

O vsem tem in še mnogem drugem 
naj nas nagovori Boţja beseda na 
Nedeljo Sv. pisma, da bomo znali 
zajemati in ţiveti iz Boţje besede v 
vsakdanjem ţivljenju, ter veselo in 
smelo nagovarjati ljudi v svojem 
okolju. Predvsem pa, da bo iz naših 
ust velo veselo razpoloţenje  in 
prepričanje, DA JE VREDNO ŢIVETI! 

                                    Jože Križan 

 



Naša oznanila  
  

 Na razpolago so koledarji s 
podobo papeža Frančiška, vaš 
prispevek zanje je namenjen za 
gradnjo naše cerkve, Bog 
povrni! 
 
 V tem tednu bo g. župnik 
blagoslavljal vaše domove. Med 
vami bo dopoldan in popoldan. 
Za termin in uro obiska ga lahko 
vedno pokličete na njegov 
telefon.  
 
 
 V soboto pred Svečnico vas 
bodo koledniki obiskali v vaših 
domovih!  
 
 
 V ponedeljek 3. 2. 2014 takoj 
po verouku bo srečanje staršev 
letošnjih provoobhajancev. 
Prisrčno vabljeni! 
 
 
 V torek 28.2.2014 bo v naši 
župnijski cerkvi tehnični 
pregled, ko iskreno upamo, da 
nam bo uspelo pridobiti uporabno 
dovoljenje. Več o izidu dogajanju 
bomo poročali v prihodnji številki 
ţupnijskega lista.   
 
 Nabirka pretekle nedelje,  

2. nedelje med letom/19.1.2014 
je bila 230 eur; 
Bog vam povrni! 

 

  Sv. maše so še vedno v  
  Domu krajanov v Košakih   

 

NEDELJA, 26.1.,   
2. nedelja med letom, 
Timotej in Tit, škofa; 
09.00 + starši, bratje in sestra 
Kuzmič ter + sorodniki  
(darovala gospa Marija Kuzmič) 

 
PETEK, 31.1., 
Janez Bosko, duhovnik, 
ustanovitelj salezijancev; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 

 
SOBOTA, 1.2.,  
Brigita Irska, opatinja; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 -  
 
NEDELJA, 2.2.,   
Jezusovo darovanje - svečnica, 
Simeon in Ana, preroka; 
09.00 - za zdravje 
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