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Maše v prihodnjem tednu
3. NEDELJA MED LETOM, 22.1.
7.00: živi in + farani
         + PAVČNIK, JENČIČ in JECL
9.00: + Franc GUČEK, 25. obl., ANGELA, 7. obl., sin 
            Franci, 8. obl., in + iz družine KRIČAJ
10.30: + Jože HROVAT, obl., in žena
PONEDELJEK, 23.1., sv. Henrik, duhovnik
7.30: + Milan ZEME
         + Boris TRUPEJ
          + Elizabaeta SENICA
TOREK, 24.1., sv. Frančišek Saleški, škof
18.00: + Vinko KOVČE
             za zdravje gostov
            + Janez PUŠNIK, obl., Rudolf, Katarina ZEMLJAK
SREDA, 25.1., Spreobrnjenje ap. Pavla
7.30: za duše v vicah
         + Alojz PEGANC
          + Frančišek KOVAČ
ČETRTEK, 26.1., sv. Timotej in Tit, škofa
18.00: + Marija, Jožef JAKOPIČ in sorodniki
            + Ivan - Vanč, 5. obl., in starši OZIMEK

PETEK, 27.1., sv. Angela Merici, ust. uršulink
7.30: +Marija SANTHA, roj. CVERLE
18.00: +Martina BRVAR, 8. dan
           v dober namen
SOBOTA, 28.1., sv. Tomaž Akvinski, duh., cerkv. uč.
18.00: + Anica OJSTERŠEK
           +  Martin BEZGOVŠEK, 30. dan
4. NEDELJA MED LETOM, 29.1.
7.00: živi in + farani
9.00: po namenu
10.30: + Veronika ZORKO

V tednu od 23. do 27. januarja je reden verouk.

Sveta Marija, Devica noči,

prosimo te, da ostaneš blizu nas,
ko prideta bolečina in preizkušnja,

ko zaveje veter obupa,
črno nebo skrbi

ali ko preži mraz razočaranj ali kosa smrti.
Reši nas vznemirjenja teme.

Ob uri naše kalvarije ti,
ki si doživela sončni mrk,

razgrni svoj plašč nad nami, tako da bo za nas, 
ovite v tvoj dih,

dolgo čakanje na svobodo postalo znosnejše.
Bolnikom olajšaj trpljenje z materinsko nežnostjo.

Zapolni grenak čas tistih, ki so sami, s prijazno 
prisotnostjo.

Ugasni ogenj nostalgije v srcih tistih, ki so daleč,
in jim ponudi svojo ramo, da lahko naslonijo glavo nanjo.

Zaščiti naše ljubljene, ki delajo v oddaljenih 
deželah, pred slabim.

Tolaži tiste, ki so izgubili vero v življenje,
z ganljivo iskrico tvojih oči.

Še danes poj hvalnice
in oznanjaj pravico

vsem zatiranim na zemlji.
Ne puščaj nas ponoči samih s svojimi strahovi.

Če se nam približaš v trenutkih teme,
bodo potoki solz usahnili na naših obrazih.

In skupaj se bomo zbudili ob zori.
In naj bo tako. Amen

 (msgr. Tonin Bell)

2. Sveto pismo je knjiga cerkvenega občestva. Branje 
Svetega pisma, tudi kadar ga bere kdo sam zase, ni sa-
motarsko opravilo. Za uspešno branje se uvrstimo v 
velik cerkveni tok, ki ga vodi Sveti Duh.
3. Sveto pismo je Nekdo. Zaradi tega se istočasno bere 
in slavi. Najboljše branje se opravlja pri bogoslužju.
4. Središče Svetega pisma je Jezus Kristus. Zato bere-
mo  Sveto pismo pod Jezusovim pogledom. Jezus Kri-
stus je Ključ za razumevanja Svetega pisma.
5. V Svetem pismu so dogodki in izreki, dejanja in be-
sede, ki so tesno povezani drug z drugim; besede ozna-
njajo in osvetljujejo dejstva; dejstva potrjujejo besede.
6. Glede vprašanja, kje začeti z branjem, svetujemo, da 
je morda najbolje začeti z branjem evangelijev. Potem 
nadaljujemo z Apostolskimi deli in Pismi. Vmes prebe-
remo še kakšno knjigo iz Stare zaveze. Psalmi so mo-
litev skupnosti in skupin. Preroki so duša Stare zaveze, 
njim je potrebno posvetiti poseben študij.
7. Sveto pismo osvojimo z obleganjem, kakor Judje 
mesto Jeriho. Zato je dobro brati vzporedne odlomke. 
To sicer zahteva nekaj časa, je pa zelo koristno. Eno 
besedilo pojasni drugo, kakor je rekel že sv. Avguštin: 
Stara zaveza postane jasna v Novi zavezi in Nova za-
veza se skriva v Stari zavezi.
8. Sveto pismo moramo brati in premišljevati z istim 
duhom, kakor je bilo napisano. Glavni pisec Svetega 
pisma je Sveti Duh, tako je tudi glavni razlagalec Božje 
besede. Kadar beremo Sveto pismo, ga moramo klicati 
nase in se mu po branju zahvaliti.
9. Svetega pisma ne smemo nikoli uporabljati za to, da 
bi druge kritizirali ali obsojali.
10. Vsako izmed svetopisemskih besedil je nastalo v 
določenem času in v določenem načinu tedanjega izra-
žanja. Če tega ne upoštevamo, manipuliramo z Božjo 
besedo, izgovarjamo Božje ime nespoštljivo in brez 
potrebe – v prazno.
(/ir: https://www.pastir.si/brati-bozjo-besedo-v-obce-
stvu-na-sinodalni-nacin//. )



NEDELJA BOŽJE BESEDE
»Razširi prostor svojega šotora, 

razpni pregrinjala svojih bivališč«

Geslo letošnje nedelje Božje besede (NBB), ki jo 
obhajamo danes 22. januarja 2023, je vzeto iz pre-
roka Izaija (Iz 54,2). Navezuje se na sinodalni proces, 
ki se bo sklenil s škofovskim zasedanjem oktobra 
2023.
Ob prebiranju poročil s škofovskih konferenc so 
bili udeleženci ganjeni »nad čudovitimi deli, ki jih 
Bog opravlja v svoji Cerkvi,« in so doživeli, da se 
»nam Cerkev ponuja kot dom za vse«. Izkušnja si-
nodalnosti, ki jo živimo, vodi k »resničnemu spre-
jemanju vseh«, kar je dejansko cilj sinode.
Ta vzajemnost med člani Cerkve pa edina omogo-
ča, da se uresničijo v davnini napovedane besede 
preroka Izaija. Njegova domovina je bila poteptana 
in ponižana, zdela se je kot nerodovitna in zavržena 
žena. Toda v Božjem imenu ji je prerok napovedal 
tolikšen razcvet, toliko potomcev, da si bo morala 
razširiti šotore in bivalne prostore.  Ta obljuba se 
v Izraelu ni v celoti izpolnila. Ko je prišel na svet 
Kristus, so bila v šotor Božjega kraljestva sprejeta 
tudi poganska ljudstva. Toda do danes številni še 
niso našli poti  vanj. Cerkev se jim ne dozdeva dom. 
Toda sinodalno dogajanje kaže, da je v Cerkvi mo-
čan naboj. Če bomo razločevali, kaj Jezusov Duh 
govori Cerkvi, če mu bomo prisluhnili v sebi in bli-
žnjem, bomo razširili ne le svojih šotorov, temveč 
naša srca. In tavajoči in brezdomci  bodo našli v 
Cerkvi Očetov dom. Naj nas nedelja Božje besede 
na novo vzpodbudi k tej Jezusovi drži.

RAZPNIMO JADRA  ZA SVETEGA DUHA IN 
RAZŠIRIMO PROSTOR SVOJEGA ŠOTORA 
(spodbuda škofa Maksimilijana MATJAŽA ob ne-
delji Božje besede)
Vsi v Cerkvi smo povabljeni, da bi se lahko vedno 

bolj prepoznavali kot občestvo, ki je skupaj na poti, 
da bi lahko vedno bolj uresničevali svoje življenjsko 
poslanstvo in poslanstvo Cerkve kot Kristusovega 
telesa. Povabljeni smo, da vsi skupaj iščemo načine, 
kako prisluhniti Svetemu Duhu, ki po vsakem izmed 
nas govori naši Cerkvi, našim občestvom in skupno-
stim. Vendar Svetega Duha ni mogoče preprosto 
zajeti  v svoje že pripravljene mehove in prostore. 
Treba si je vzeti čas in se spet učiti opazovati in pri-
sluškovati kot majhni otroci. Če ga želimo zaznati in 
zajeziti, je potrebno razpenjati jadra v pravo smer, 
vztrajati tudi v brezveterju, ko se zdi, da Bog molči, 
da se nič ne premika in vzdržati tudi, ko močno zapi-
ha, ko piha od vsepovsod in včasih tudi kaj odpihne. 
Takrat je potrebno poprijeti za prave vrvi in prive-
zati jadra na prave količke in sidra.  Za takšno delo 
pa potrebujemo drug drugega.  Nihče ne zmore sam 
obvladati vsega. Drug ob drugem bomo tudi lažje 
razločevali duhove in glasove. Veliko jih je namreč 
v ozračju in ni nujno, da vsi pihajo v pravo smer. So 
glasovi, ki nas spodbujajo k rasti in so glasovi, ki nas 
hočejo premamiti, ustaviti, preplašiti.. Zato moramo 
poslušati z ljubeznijo, ki se ne boji zase in se ne boji 
drugega, ki »ne zavida, se ne ponaša, se ne napihuje, 
ne sramoti, ne išče svojega, se ne pusti razdražiti, ne 
misli hudega, se ne veseli krivice, veseli pa se resni-
ce« (1 Kor 13,4-6).
Zato razpnimo jadra in razširimo prostor svojega šo-
tora. Najprej svojega osebnega šotora oz. kotička, ki 
smo si ga z leti zgradili in smo se nanj že navadili. 
Čeprav se v njem počutimo varne, pa obstaja nevar-
nost, da smo v njem vedno bolj sami, nezadovoljni, 
žalostni in jezni. Bodite pogumni in iskreni in pri-
sluhnite najprej sebi, svojim željam, pa tudi razoča-
ranjem, svojim ranam in neuspehom. Ob tem boste 
gotovo zaslišali tudi besedo od zgoraj, ki nam jo 
Oče po svetem Duhu vsak dan pošilja, in čaka pred 
našim šotorom, da dvignemo zagrinjalo in spustimo 
vanj svetlobo in svež zrak, da lahko globoko vdihne-

mo in spet zagledamo modro nebo nad nami. Tako 
opogumljeni in okrepljeni bomo lahko slišali tudi 
drugega. Tako tistega, ki mi je najbolj blizu in za 
katerega mislim, da ga že čisto poznam, kot onega 
na katerega sem že pozabil, a še vedno čaka, ker 
tudi v njem kali seme Božjega Duha.
Poslušanje je osnovna drža, ki gradi odnose in ob-
čestvo, zato jo je papež Frančišek izpostavil kot 
prvo vajo vsakega, ki stopa na sinodalno pot. Po-
slušanje je po Frančišku »oblika nežnosti«, ki 
ustvarja potreben prostor znotraj človeka med 
ljudmi, da se lahko zgodi srečanje z Drugim, z re-
snico – z življenjem. Bog se je človeku najprej raz-
odel po besedi, da bi ga ne prepričal z močjo, am-
pak bi ga povabil k poslušanju, v svoboden odnos. 
Poslušanje je zato sestavni del ljubezni in vere. Ko 
preroki pozivajo ljudstvo k poslušanju, je to hkrati 
poziv k ljubezni (prim. 5 Mz 6,4sl.), saj lahko resnično 
poslušam samo tistega ali to, kar ljubim. Vera je iz 
poslušanja, pravi apostol Pavel (Rim 10,17). Cerkev 
se imenuje v grškem jeziku ekklesia – sklicana, 
poklicana, zbrana ker je nastala iz poslušanja Bož-
jega klica. Zato se bo lahko tudi prenovila samo iz 
Klica in poslušnosti temu Klicu.                   (DC) 

Deset 
pripo-
ročil za 

koristnej-
še branje 
Svetega 
pisma 

1. Ne misli, da si ti prvi bralec/ka Svetega pisma. 
Ogromno ljudi je v stoletjih bralo Božjo besedo, pre-
mišljevali so jo, živeli po njej in jo posredovali dalje. 
Najboljši razlagalci Svetega pisma so svetniki.


