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4. NEDELJA MED LETOM, 31.1.
7.00: živi in + farani
         + Frančiška, Vladimir NOVAK in po namenu
9.00: + Jože TUŠEK
10.30: + Janko CVETEK
PONEDELJEK, 1. 2., sv. Brigita Irska,  opatinja
7.30:  + Anika VODIŠEK
          + Boštan OJSTERŠEK, 15. obl. 
           za zdravje
TOREK, 2.2., GOSPODOVO DAROVANJE
7.00: za zdravje Žana
10.30: + Avgust, 20. obl., in Ana HRASTNIK
18.00: za zdravje v družini ter za vse zdravstvene  delavce
            živi in + LAMPERČKOVI (Brstnik)
SREDA, 3.2., sv. Blaž, škof, mučenec
7.30: + Blaž LOKOŠEK
           + Olga KRAJNC
           + župniki: Jože HORVAT, Jožko PERC, Janez 
            MEDVED, Franc KORBAN in Jože BERGINC
pri sveti maši bomo delili blagoslov sv. Blaža
ČETRTEK, 4.2., sv. Janez de Britto,  jezuit, mučenec 
18.00: priprošnja MB za duševno in telesno zdravje 
           + Marija SKALE, zadušnica in 8. dan
                 + Nada ZIDANSKI , zadušnica in 8. dan
PETEK, 5.2., sv. Agata, devica, mučenka
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
18.00: + Irena MAČEK
            + Jožef in Kristina HRASTNIK
SOBOTA, 6.2., sv. Pavel Miki in drugi japon. mučenci
18.00: + Jože SLAPŠAK, vsi VIDEČEVI in Franci PETEK
               +  Marija KNEZ
skozi ves dan bo češčenje Najsvetejšega
5. NEDELJA MED LETOM, 7.2.
7.00: živi in + farani
9.00: + Slavica BEZGOVŠEK, obl., in mož Alojz
            + Vera ŠRAJ
10.30: + Ivan DEŽELAK, obl., in sorodniki

Na prošnjo svetega Blaža, 
škofa in mučenca, 

naj vas Bog varuje bolezni v grlu in 
vsakega drugega zla. 

V imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha. 

bil Kristus”. Sv. Pavel v pripovedi o skali, ki daje vodo, 
s katero si Izraelci gasijo žejo v puščavi, vidi Kristusa, 
ki nam daje živo vodo (Jn 7, 37-39).
MORALNI POMEN Sveto pismo pa nam ponuja tudi 
način, kako naj živimo svoje življenje tukaj in zdaj. Ne-
kateri odlomki predstavljajo moralne temelje, ki jih po-
znamo vsi (recimo deset zapovedi v Drugi Mojzesovi 
knjigi ali blagri v evangeliju po Mateju). Toda številne 
Jezusove prilike vsebujejo tudi moralni nauk. Naročajo 
nam, kako naj živimo. Pomislimo tudi na številne mo-
dre besede prerokov ali nasvete iz Knjige pregovorov 
in Sirahove knjige. Sveto pismo nam nudi vodnik za ži-
vljenje, z resničnimi napotki za ravnanje tukaj in zdaj.
ANAGOGIČNI POMEN Končno pa je Sveto pi-
smo tudi knjiga o tem, kaj nas še čaka. Božja beseda 
ne govori le o preteklih dogodkih, temveč pripoveduje 
tudi o Božji obljubi za prihodnost. Te prihodnje stvari 
(eshatološke, če uporabimo strokovni izraz) so v zgod-
bi o krščanskem zveličanju tako resnične kot pretekli 
dogodki: smrt, sodba, vice, nebesa ali pekel. Jezus nam 
razodeva, da bo Božje kraljestvo kot poročna gostija 
(med drugimi prispodobami) in da je On edini ključ, po 
katerem bomo lahko prispeli tja.

(https://si.aleteia.org/2021/01/29/)
------------------------------------------------------------

Na svečnico bo pri vseh mašah blagoslov sveč. Kdor 
bo želel, bo lahko sveče za blagoslov dobil tudi pred 
mašo v zakristiji.

Slovenski škofje ordinariji so za podeljevanje blago-
slova na god sv. Blaža v času epidemije Covid-19 izje-
moma določili naslednjo liturgično obliko:
Duhovnik pri oltarju zmoli blagoslovno molitev nad 
svečama. Nato lahko verniki posamično pristopijo k 
duhovniku ali diakonu in ta, medtem ko drži pred nji-
mi (prižgani) sveči, ne da bi kaj izrekel, naredi z roko 
znamenje križa.

V tednu po prazniku Gospodovega darovanja, bomo 
pospravili jaslice. Hvala vsem za sodelovanje.



Ne bojte se!
Stavek, ki naj bi bil v takšni in malo drugačni obli-
ki zapisan v Svetem pismu kar 365-krat. Za vsak 
dan enkrat. Sama moram priznati, da nisem niko-
li preverjala ali je res ta misel tolikokrat zapisana, 
vem pa da sem jo že velikokrat prebrala. »Ne boj 
se Marija, kajti našla si milost pri Bogu,« (Lk 1,30) 
je stavek, ki ga vsi prepoznamo, saj smo ga še ne 
dolgo nazaj slišali pri bogoslužju. In čeprav stavka 
»Ne boj se, samo veruj!« (Mr 5,36) mogoče ne pre-
poznamo takoj in ga ne povežemo z ozdravljenjem 
Jairove hčere, se nas njegovo preprosto sporočilo 
lahko globoko dotakne. Ne boj se – v kakršni koli 
situaciji že si – vse bo v redu, samo veruj, zaupaj 
v Boga. In sedaj smo vsi v situaciji, ki je ni nihče 
pričakoval. Mislili smo, da so epidemije stvar pre-
teklosti in vendar jeena tukaj in zdaj. Sveto pi-
smo je knjiga knjig, po mojem mnenju prav 
zato, ker lahko v njem najdemo odgovor 
na vsako vprašanje. Tudi na vprašanje, ki ga 
še ne znamo postaviti. Očitno je, da smo sedaj v si-
tuaciji, ko je veliko ljudi prestrašenih, ko ne vemo 
kaj nas še čaka, komu naj zaupamo. Odgovori so 
za koga lahko precej enostavni, drugim pa je težko 
razločiti kaj je in ni. V Svetem pismu beremo, da so 
se ljudje velikokrat znašli v podobni situaciji. In v 
takšnih trenutkih jih je Bog najprej opogumil. Ene-
ga od teh primerov beremo v 5. Mojzesovi knjigi:
»Bodite krepki in pogumni, ne bojte se in ne tre-
petajte pred njimi! Kajti Gospod, tvoj Bog, hodi s 
teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil.« 
(5 Mz 31,6) 
S temi besedami je ohrabril Izraelce pred prečka-
njem reke Jordan in vstopom v obljubljeno deželo. 
Izraelci so do tega trenutka doživeli že marsikaj. 
Bili so v Egiptu, doživeli egiptovske nadloge in 
končno nato izhod iz Egipta. Prečkali so Rdeče 

morje in prišli v puščavo. In ko so že mislili, da so 
že dosegli svoj 'srečni konec', so bili nezvesti Bogu 
in tako tavali po puščavi dolgih 40 let. Obljubljena 
dežela se jim je odmaknila in ponovno so se morali 
naučiti zaupati Bogu. V dolgih letih v puščavi, v pro-
storu, ki je tako nenaklonjen človeškemu življenju, 
so se oprli na Boga. Prepustili so se mu in prispeli 
pred 'vrata' obljubljene dežele. Toda spomin na pre-
tekli greh, nezvestobo je ostal. Pojavil se je dvom, 
pojavil se je strah pred neznanim v deželi. Bog jih je 
slišal in razumel. Tako kot sliši sedaj nas. Ne boj 
se, tu sem s teboj, ne bom te zapustil je Nje-
gov odgovor. Odgovor, ki ga lahko slišimo pri pre-
biranju Svetega pisma, osebni ali skupni molitvi, pri 
sveti maši ali pa preprosto, globoko v tišini našega 
srca. In čeprav se kdaj zdi, da je ta naš tukajšnji svet 
že preveč pokvarjen, da se dogaja preveč hudobnih 
stvari, se spomnimo obljube, ki jo je Bog dal Noetu 
po potopu:
»Ne bom več preklel zemlje zaradi človeka (…) do-
kler bo trajala zemlja – ne setev, ne žetev, ne mraz ne 
vročina, ne poletje ne zima, ne dan ne noč ne bodo 
prenehali.« (1 Mz 8,21-22) 
Bog v svoji vsemogočnosti spremeni slabo v dobro. 
Nič ni večje od Boga, od njegove moči in milosti. In 
ko čutimo, da ne razumemo več sveta, kaj se dogaja 
in kje v vsem tem je Bog, nas prerok Izaija opomni:
»Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso 
moje poti, govori Gospod. Kajti kakor je nebo viso-
ko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi 
potmi in moje misli nad vašimi mislimi.« (Iz 55, 8-9)

Ne potrebujemo danosti, da vse razume-
mo, potrebujemo pa vero, zaupanje, da 
nas Bog, ki nas je ustvaril, ne bo zapustil. 
Da je tu ob nas vedno, le pustiti mu mora-
mo blizu.                                                      (TV)

Štirje pomeni Svetega pisma
Sveto pismo ni knjiga z eno samo razsežnostjo. V 
njem niso zgolj zabeleženi zgodovinski dogodki; to 
je več kot le deljenje spominov. Sveto pismo je sveta 
Božja beseda, ki je živa in resnična. Svetopisemsko 
besedilo lahko razumemo na različne načine.
Dobesednost nas uči, kaj so Bog in naši predniki 
počeli, prispodobe skrivajo našo vero in prepri-
čanja, morala nam predpisuje vsakdanja pravila 
za življenje, anagogija pa nam kaže, kako bomo 
končali.”
Za razlago Božje besede te štiri razsežnosti nu-
dijo enega izmed ključev, s katerim si katoličani 
lahko pomagamo pri branju Svetega pisma med 
vrsticami.
DOBESEDNI POMEN
Ob dobesednem pomeni vrstice se lahko vprašamo: 
kakšen je pomen preteklih dogodkov, kot o njih po-
ročajo v Svetem pismu? Tu lahko razmišljamo o 
zgodovinskem pomenu. Dobesedni pomen vrstice 
več ali manj opisuje, kaj se je dejansko zgodilo (ne-
kateri teologi, recimo Tomaž Akvinski, menijo, da 
je dobesedni pomen resnično lahko dobeseden, zato 
dopušča dobesedni pomen v pesniških odlomkih, kot 
so psalmi). Janez Kasijan pa trdi, da nam dobesedni 
pomen ali pripoved posreduje “minule in vidne stva-
ri”.
ALEGORIČNI POMEN
Alegorični pomen včasih imenujemo tudi kristološki 
ali tipološki pomen. Smisel tega je, da se vsi ti do-
godki in znamenja lahko nanašajo na Kristusa. Pove-
zavo s Kristusom lahko najdemo celo v Stari zavezi. 
Ko recimo Mojzes na drog obesi bronasto kačo, da 
bi izraelsko ljudstvo rešil pred kačjimi piki (4 Mz 21), 
kristjani v tem na nek način vidimo Kristusa, ki nas je 
na križu odrešil naših grehov. Sam sv. Pavel ponuja 
takšno metodo razlage Svetega pisma, ko v 10. po-
glavju Prvega pisma Korinčanom piše: “In ta skala je 


