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Maše v prihodnjem tednu
3. NEDELJA MED LETOM, 23.1.
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože, obl., Helena, vsi iz družine ALEŠ
10.30: + Jože HROVAT, 1. obl.
PONED., 24.1., sv. Frančišek Saleški, škof
7.30: + Janez PUŠNIK, obl., Katarina, Rudolf 
          ZEMLJAK
           za zdravje ata Milana in botra Vinka, žive in +
           iz družine ZEME
         + Jože ŠKORJA

TOREK, 25.1., Spreobrnjenje ap. Pavla
18.00: + Marija, obl., in mož Jože JAKOPIČ
             Bogu in Mariji v zahvalo in priprošnja za naprej 
               + Dragica ŠUSTER

SREDA, 26.1., sv. Timotej in Tit, škofa
7.30: v zahvalo in priprošnjo Mariji
          + Stanislav HRIBERŠEK
          + Franc MAČEK

ČETRTEK, 27.1., sv. Angela Merici, ust. uršulink
18.00: + Terezija VIDIC, 30. dan
            + Jožefa VERBOVŠEK

PETEK, 28.1., sv. Tomaž Akvinski, duh., cerkv. uč.
7.30: v dober namen
18.00: + Drago FERFOLJA
            + Alojzij GOLOUH

SOBOTA, 29.1., sv. Konstancij, škof
18.00: +  Franc TERŠEK, 30. dan
           + Irmina TERŠEK

4. NEDELJA MED LETOM, 30.1.
7.00: živi in + farani
9.00: + Oto in Boštjan OJSTERŠEK
10.30: + Danica MAČEK, 1. obl.

besede nikoli ne privadimo, temveč se hranimo 
z njo, da bi odkrili in globoko živeli odnos z Bo-
gom in brati.«(Apostolsko pismo Aperuit illis papeža 
Frančiška) 

Tako kot lomljenje kruha, nam tudi »odpiranje« 
Božje besede poklanja milost, da nas obsije 
brezpogojna Ljubezen, ki se nam podarja, ne da 
bi mi imeli pri tem kakšne zasluge, z namenom, 
da nam je kažipot in popotnica (hrana) na poti 
skozi življenje proti Luči odrešenja-večnega ži-
vljenja.                                                        PK

Nedelja Božje besede

Lani sem na to nedeljo sklenil, do bom v enem letu 
skušal prebrati Sveto pismo, od prve do zadnje 
strani. Hvaležen sem, da mi je to uspelo. Nekaj 
je k temu pripomogel tudi čas pandemije. Bili so 
lepi trenutki, polni navdušenja nad Božjo besedo, 
pa tudi sklopi odlomkov, ki sem jih, v vsej duhov-
ni suši, komaj premagoval. Vsakodnevno branje 
Svetega pisma sem za nekaj tednov celo preki-
nil. Izolacija, zaradi covida-19, v decembru mi je 
omogočila, da sem nadaljeval s še večjo željo po 
Božji hrani. Prejšnji teden sem v brevirju naletel na 
naslednji svetopisemski odlomek: »Prav zato se, 
bratje, potrudite, da boste z dobrimi deli utrdi-
li svojo poklicanost in izvoljenost. Če boste na-
mreč tako ravnali, se ne boste nikoli spotaknili. 
Na ta način vam bo na široko pripravljen vstop 
v večno kraljestvo našega Gospoda in odrešeni-
ka Jezusa Kristusa. (2 Pet 1,10-11)
Ta odlomek, ki me je v tišini jutra močno nagovo-
ril, sem skušal vsrkati vase, ga ponotranjiti in se 
ob njem ogreti. Nagovorjene Besede sem povezal s 
spoznanjem, da bo kmalu petnajsta obletnica Ško-
fijske karitas, ki jo letos praznujemo v celjski ško-
fiji. Refleksija preteklosti, ki me vodi na pot priho-
dnosti.                                                              RM

»Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodi-
lo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju 

kruha.« (Lk 24,35)

Letošnj geslo, za nedeljo Božje besede, je že 
tretje leto zapored vzeto iz odlomka o emavških 
učencih. Če smo v letu 2021 skupaj z emavškima 
učencema »odprli oči in spoznali Gospoda« 
(Lk 24,31), smo tokrat vabljeni k oznanjevanju. 
To je Božja pedagogika, ki učenca vabi, da pre-
stopi meje samozadostnosti individualizma in 
stopi v občestvo. Učenec je povabljen, da od 
poslušanja ali branja Božje besede stopi na pot 
oznanjevalca.



SVETO PISMO

»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri 
Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku 
pri Bogu. Vse je nastalo po Njej in brez Nje ni 
nastalo nič, kar je nastalo. V Njej je bilo življe-
nje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v 
temi, a tema je ni sprejela.« (Jn1,1-5)
A Beseda ni in nikoli ne obupa, vedno čaka na 
nas, da vstopi v naše življenje, da nas odžeja, 
okrepča, potolaži in vzpodbudi za nadaljnje ko-
rake skozi naše življenje, ki bi, brez Luči, bilo le 
brezupno tavanje v temi.
Nedelja Božje besede, ki jo obhajamo 3. nedeljo 
med letom, je praznik Svetega pisma.
Sveto pismo/Biblija/Knjiga vseh knjig… je zbir-
ka 73-knjig (46 knjig Stare in 27 knjig Nove za-
veze), ki niso niti zgodovinske niti kronološke 
knjige, saj nas Sveto pismo nima namena učiti 
znanosti-zakaj, ampak, kako naj živimo, da 
bomo odrešeni zla in smrti. »Bog ni imel na-
mena učiti ljudi človeških znanosti, ampak pot k 
zveličanju duše, zato ne smemo iskati v Svetem 
pismu znanstvene razprave« (papež Leon XIII), 
saj Sveto pismo, po delovanju Svetega Duha, 
spreminja človeško besedo (ki se je stoletja pre-
našala preko ustnega izročila, še-le nato so jo 
različni pisci zapisali in skozi čas dopolnjeva-
li) v Božjo besedo. »Črka namreč ubija, Duh pa 
oživlja » (2Kor 3,6). Uči nas zgodovine odrešenja 
in ne zgodovine človeštva. Svetopisemski pisci 
niso bili zgodovinarji in znanstveniki, ampak od 
Svetega Duha navdihnjeni posamezniki, ki jim 
je bilo dano ubesediti trenutke preroškega nav-
dihnjenja ter človekova dejanja in besede kot od-
ziv na Božji poseg v njegovo življenje. Tako je 
Sveto pismo »več kot Božja beseda: je beseda 
Boga in človeka; zapis tako razodetja kot od-
govora; je drama zaveze med Bogom in člo-

vekom« (Abraham Joshua Heschel). Sodobni bralec 
je pred skušnjavo, da bi svetopisemsko besedilo 
interpretiral z vèdenjem, ki je lastno znanstvene-
mu dojemanju sveta in pri tem pozabil, da je duh 
jezika/miselnost tistega časa, v katerem je bese-
dilo nastajalo, popolnoma drugačna od današnje 
miselnosti; da se jezik, pokrajina, družba tistega 
časa v mnogočem razlikuje od našega sveta. Zato 
je treba Sveto pismo »brati in razlagati v istem 
Duhu, v katerem je bilo napisano« (Dei Verbum,12); 
veličina Svetega pisma je tako v njegovi brezča-
snosti, neomejenosti na kraj, raso, spol, družbo, 
politično usmerjenost in še kaj. Presega meje 
našega umskega in čutnega dojemanja sveta in 
nagovarja naš dušni svet; na njegova vrata Je-
zus Kristus, po Svetem pismu, trka in čaka, da mu 
jih odpremo; da vstopi v naše življenje in ostane 
z nami.
Sv. Efrem Sirski, svetnik katoliške in pravoslav-
ne cerkve, znan po tem, da je svoje teološko zna-
nje znal odlično preliti v pesniške verze in je zato 
dobil naziv: »harfa Svetega Duha«, je zapisal: 
»Gospod, kdo je sposoben razumeti vse bogastvo 
ene same tvoje besede? Veliko več je tega, kar se 
nam izmakne, kot tega, kar nam uspe razumeti. 
Podobni smo žejnim, ki pijejo pri izviru. Tvoja 
beseda ponuja veliko različnih vidikov, kot je ve-
liko pogledov tistih, ki poučujejo. Gospod je svo-
jo besedo obarval s pisanimi lepotami, da bi tisti, 
ki jo preiskujejo, mogli gledati tisto, kar imajo 
rajši. V svojo besedo je skril zaklade, da bi vsak 
izmed nas našel bogastvo v tem, kar premišljuje«.
Drugi vatikanski koncil je močno vzpodbudil 
med verniki ponovno odkrivanje Božje besede, 
s tem da jo beremo, poslušamo, premišljujemo, 
molimo, živimo in oznanjujemo v vsakdanjem 
življenju. Ne samo pri maši, ampak tudi izven 
zidov domače cerkve; v svetu, kjer so mobilne 
naprave, naj bo tudi Sveto pismo, vedno na dose-

gu roke; hvala Bogu za tehnološki napredek, ki 
nam omogoča, da je Božja beseda dostopna tudi 
preko radijev, računalnikov, mobitelov ipd in ni 
prostora za izgovore.

Letošnje leto Nedeljo Božje besede, 23. 1., ob-
hajamo pod geslom: »Tudi ona dva sta pripo-
vedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta 
ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 24,35), 
ko sta učenca na poti v Emavs potovala z Vsta-
lim in nato z Njim večerjala; milost, ki je dana 
tudi nam pri vsaki evharistiji, ki je neločljivo 
povezana s Svetim pismom. Drugi vatikanski 
koncil nas uči, da je Cerkev vedno spoštovala 
Sveto pismo kot Gospodovo telo samo, saj nam 
je dano v svetem bogoslužju z mize Božje bese-
de in Kristusovega telesa neprenehoma jemati 
kruh življenja (Dei Verbum, 21).
Celotno sveto besedilo, zapisano v Svetem pi-
smu, ima preroško vlogo: ne zadeva priho-
dnosti, ampak sedanjost tistega, ki se hrani 
z Besedo. Povzroča sladkost in grenkobo, kot 
je zapisal papež Frančišek: »Na misel mi priha-
jajo besede preroka Ezekiela, ki po Gospodo-
vem povabilu, naj poje zvitek, zaupa: »Použil 
sem ga in v ustih mi je bil sladek kakor med« 
(3,3). Tudi evangelist Janez je na otoku Patmosu 
podoživel Ezekielovo izkustvo, vendar dodaja: 
»V mojih ustih je bila sladka kakor med. A ko 
sem jo pojedel, me je v trebuhu zagrenilo« (Raz 
10,10). 
Sladkost Božje besede nas priganja, da jo 
delimo s tistimi, ki jih srečujemo v svojem 
življenju, da izrazimo gotovost upanja, ki je 
v njej (prim. 1 Pt 3,15-16). Grenkost pa nam je 
pogosto ponujena ob ugotovitvi, kako težko 
postane, ko bi morali živeti skladno z njo; 
morda smo jo celo zavrnili, ker ji nismo prizna-
li moči, da osmisli naše življenje. Zato se Božje 


