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“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

22. 1. 2023 TRETJA NEDELJA MED LETOM Leto XVII. št. 4

BOŽJA BESEDA 
Iz 8, 23 - 9, 3 
Psalm 27 
1 Kor 1, 10 - 13. 17 
Mt 4, 12-23

Ljudstvo, ki je hodilo v temí, 
je zagledalo velíko luč, nad 
prebivalci v deželi smrtne 
sence je zasijala svetloba.

Gospod je moja luč in moja 
rešitev.

Rotim vas v imenu našega 
Gospoda Jezusa Kristusa: vsi 
govorite isto in med vami 
naj ne bo razprtiGlejte, Jag-
nje Božje, ki odjemlje greh 
sveta.

Ko je hodil ob Galilejskem 
jezeru, je zagledal dva bra-
ta: Simona, ki se je imeno-
val Peter, in njegovega brata 
Andreja. Metala sta mrežo v 
jezero; bila sta namreč ribi-
ča. Rekel jima je: »Hodíta za 
menoj in narédil vaju bom 
za ribiča ljudi.« Takoj sta 
pustila mreže in šla za njim.

„Kajti približalo se je nebeško kraljestvo.“ Ko gledam 
na pravkar končano leto, težko verjamem v to. Nebeš-
ko kraljestvo v bombnih kraterjih v Ukraniji? Nebeško 
kraljestvo na oddelkih za intenzivno nego? Nebeško 
kraljestvo, kjer razsajata lakota in revščina. Kogar je za-
delo težko trpljenje, lahko tako, sme tako spraševati. 
Vsi vemo, da še nikoli ni bilo časa in sveta brez trplje-
nja. Ne pred dva tisoč leti, ko je Jezus spregovoril te 
besede, niti leta 2022 in tudi ne leta 2023 - zato si tudi 
toliko bolj želimo boljše leto. Ko pa Jezus vendarle go-
vori, da se je približalo nebeško kraljestvo, tedaj želim 
poskusiti, da bi mu verjel. Po govoru o nebeškem kra-
ljestvu sledi v evangeliju, da je Jezus poklical prve učen-
ce. Ta povezava me nagovori: tudi jaz sem poklican, da  
sodelujem pri nadaljnem uresničevanju nebeškega 
kraljestva. Imam veliko možnosti. Prav pri tistih, ki ne 
morejo več verovati v nebeško kraljestvo: da sodelu-
jem pri oskrbi vojnih beguncev, da obiskujem bolnike 
in da delim dobrine z najbolj revnimi.

Naša krščanska vera 
prinaša oznanilo upanja: 
da ljudje, ki živijo v temi, 
v kraljestvu sence in smrti, 
zagledajo svetlo luč -  
Janeza Krstnika v ječi 
spričo grozeče usmrtitve. Ljudje v poganski Galileji. 
Žene in možje zapreti med zidovi. Žrtve vojne v Ukrajini 
in še mnogi drugi. Božji Duh in njegova luč premagujeta 
zidove, ječe in trpljenje. 



BITI Z JEZUSOM 
 

Želimo biti z Gospodom,  
navzočim med nami  
v sveti evharistiji.  
Obenem je to priložnost,  
ko v imenu celotne naše župnije 
častimo Najsvetejše.  
Naj bo naša odločitev in molitev 
z Gospodom odgovor  
na Božjo ljubezen do nas.

Pri molitvi se lahko pojavi du-
hovna suša. Ta preizkuša našo 
vero v času, ko postane v naši 
molitvi čutom odsotno vse tisto, 
kar jo ohranja „sočno“. Bog se 
nam lahko zdi neskončno da-
leč in ne občutimo več Njegove 
ljubezni. Zopet je pomembno 
vztrajati. Vera nas uči zaupanja 
in dobro se je vračati k našemu 
temelju, k resnici, zaradi katere 
sploh verujemo. Lahko se spod-
bujamo z besedami: „Jezus, ti 
me ljubiš... Jezus, ti si umrl za 
nas, ti odpuščaš, ti si resnično 
navzoč tukaj in zdaj...“ Pred-
vsem pa ga nenehno prosimo. 
Naša vera je dar Svetega Duha.
Sadovi molitve so skesan duh 
in spreobrnenje, globlji odnos z 
Bogom in  odprtost do ljudi. Že 
v zgodnjem krščanstvu so ev-
haristijo povezovali s služenjem 
ubogim, ki ga molitev pred 
Najsvetejšim spodbuja. Molitev 
pa nam vsakemu posebej od-
pira poti na naši poti in osebni 
poklicanosti.

Molimo lahko dejansko 
kjerkoli in kadarkoli si vza-
memo čas, prav posebna 
pa je molitev, kadar smo 
pred samim Jezusovim 
obličjem. Bog je seveda 
vedno navzoč, kjerkoli 
smo, pri češčenju pa je 
prisoten na prav poseben 
način: v svojem telesu in 
krvi. Med  češčenjem 
Najsvetejšega nam Jezus 
daje, da lahko gledamo 
Njega in hkrati pustimo, 
da tudi On gleda nas, 
takšne, kakršni smo. Daje 
nam, da se potopimo v 
Njegovo ljubezen.
Češčenje Najsvetejšega 
je velik dar Božje ljubez-
ni. Vsi smo povabljeni, da 
večkrat stopimo v cerkev 
ali kapelo, kadarkoli, v sti-
ski ali enostavno ker  že-
limo obiskali našega dob-
rega prijatelja.
Naše češčenje lahko ka-
žemo na različne načine. 
Najbolj intimna oblika 
češčenja je pri svetem 
obhajilu, ko vase sprej-
memo Jezusovo telo. Tu 
izražamo našo največjo 
obliko češčenja. Jezusa 
lahko častimo tudi z obi-
skom cerkve in pred ta-
bernakljem v osebni in 

češčenje najsvetejšega
tihi molitvi ali pa med če-
ščenjem, ko je Najsvetej-
še izpostavljeno. Češčenje 
izražamo tudi s telesno 
držo, npr. ko pokleknemo, 
kadarkoli gremo mimo 
Najsvetejšega.
Molitev v tišini naj bo 
osredotočena na Najsve-
tejše. V tišini lahko 
preprosto zremo Jezusa, 
lahko pa se z njim pogo-
varjamo iz dna svojega 
srca in misli. Še toliko bolj 
pa smo povabljeni, da Je-
zusu prisluhnemo in mu 
pustimo, da nas nagovori, 
tolaži, nam daje moči in 
nas spreminja. Kot je pra-
vil arški župnik Vianej: »je 
človek pred Najsvetejšim 
kot stvarstvo pred Stvar-
nikom, ki osupne pred 
veličino Boga.« To je tisti 
kraj zaveze in molitve, kjer 
se srečamo z Jezusom.
Večkrat se nam lahko  
zgodi, da bo naš čas mo-
litve pred Najsvetejšim 
zaznamovan prav z raz-
tresenostjo, s katero 
se bomo bojevali vsaj 
na začetku naše molit-
ve. Takšna raztresenost 
odvrača pozornost od 
Boga in nam razkriva tis-
to, na kar smo navezani. 
Naš um in srce sta lahko 
polna skrbi, težav, dogod-
kov, načrtov, obveznosti... 
Potrebno je vse položiti 
pred Gospoda in se za-
vestno odločiti, da bomo 
sedaj pripravili prostor in 
mu prisluhnili.



NEDELJA BOŽJE BESEDE 
Geslo se navezuje na 
sinodalni proces. 
Vzajemnost med člani 
Cerkve edina omogoča,  
da se uresničijo v dav-
nini napovedane be-
sede 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 
šotor in bivalne prostore. 

SVETNIKI v tem tednu
P Henrik, duhovnik
T Frančišek Saleški, škof
S SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA
Č Timotej in Tit, škofa
P Angela Merici, ust. uršulink
S Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
N ČETRTA NEDELJA MED LETOM

Sv. Frančišek Saleški

Rodil se je 1567 v Savoji. 
V času študija v Parizu 

si je ob znanju in notra-
njem zorenju pridobival 
tudi veliko znancev in 

prijateljev. Kot duhovnik 
je bil iskan spovednik in 

odličen pridigar. V Savojo 
je šel spreobračat kalvin-
ce, zagrizene sovražnike 

katoličanov.  Leta 1602 je 
prejel škofovsko posve-
čenje. Kot ženevski škof 
je bil zgled na svojem 

»delovnem mestu«, saj 
se je posvečal prav vsa-
kemu v svoji škofiji. Ve-
liko je tudi pisal (najbolj 
znana je Filoteja). Umrl 
je 1622 in bil za svetnika 
proglašen že leta 1665. 

God obhajamo 24. januarja, 
ko so ga slovesno pokopali 

v Annecyju.

Po tridesetih letih mirnega, skritega in tihega živ-
ljenja se je Jezus odločil, da bo dve ali tri leta po-
toval, oznanjal in pomagal ljudem. Zapusti mes-
to Nazaret. Pravzaprav živi vsakdanje življenje 
naprej. V vsakdanje življenje nekaterih ribičev pa 
vnese Božje kraljestvo. V kraju Kafarnaum. Kaj 
pričakujemo od njega? Mogoče je tiho sporočilo 
30 letnega življenja v Nazaretu in odhod v nov 
kraj, v novo luknjo: bistvo krščastva ni tako moč-
no oznanilo, ki ga prinaša, ampak ta, ki je med 
nami meso postal, kričeče dete, miren prebiva-
lec Nazareta, novi prebivalec Kafarnauma. Vzel si 
je čas, da je rastel in zorel in da nas je spoznal in 
se od nas učil. Tedaj pa odrine na pot. Ne samo iz 
Nazareta v Kafarnaum, ampak iz Nazareta k tebi 
in k meni. Ne želi brez nas hoditi po svojih poteh. 
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SVETE MAŠE  
od 23.1. do 29.1.

OZNANILA:
•	Obhajamo tretjo nedeljo med letom - tudi tako ime-

novano nedeljo Božje besede.
•	V torek bo v naši župniji dan češčenja Nasvetejše-

ga. Tako kot lansko leto bomo tudi letos častili Jezu-
sa v Najsvetejšem zakramentu zjutraj po sveti maši  
(8.00 - 9.00) in zvečer pred mašo (od 17.00 do 18.30).
•	Bliža se zimski oratorij, ki bo od 30. januarja do  

3. februarja 2023. Na oratorij se lahko prijavijo otroci  
od 4. do 9. razreda osnovne šole. Število bo omejeno! 
Prijavite se lahko preko spleta.
•	Prihodnjo nedeljo bomo počastili don Boska. Pri 

obeh svetih mašah bo vodil somaševanje predstojnik  
slovenskih salezijancev, inšpektor Marko Košnik. 

PONEDELJEK
 7.30 Po namenu
  Za + Ido Špeh
 18.30 Za + Veroniko Dovjak

TOREK
 7.30 ZA + Kristjana Močnika
  Za + Franja Žabota
 18.30 Za + starše Deželak

SREDA
 7.30 Za + Frančiška Pečovnika
  Za + Marijo Zagorc
 18.30 Za + Pavlo Knehtl

ČETRTEK
 7.30 Za + Marijo Čertov
  Za + Škrablove in po namenu 
18.30 Za zdravje
.

PETEK
 7.30 Za + Hanzija Čertov
  Za + Anico, Štefana in 
  Zvonka Gračner
18.30  Za + Mirka Juga

SOBOTA
 7.30 Za + Marto Kač ter za žive in  
  rajne Kačeve
  Za +  Mirka Grudnika
 18.30 Za + Ivana Kovačiča, obl.

NEDELJA
 8.00 Za + starše Marijo in Antona  
  Agrež ter za + moža Franca  
  Straška
 10.00 Za + iz družine Fogler Hršak
  Za zdravje in moč

Pavel, ki se je najprej imenoval Savel, je prega-
njal kristjane in je zato potoval v Damask. Na poti 
ga je srečal Jezus in ga vprašal: »Savel, Savel, kaj 
me preganjaš?“ Padel je na tla in oslepel. Njegovi  
spremljevalci so ga odvedli v Damask, kjer se je 
tri dni, še vedno slep, postil. Tedaj je Bog poklical 
kristjana, ki mu je bilo ime Ananija, da bi ozdravil 
Pavla. Sprva ni hotel, ker je slišal, da Pavel preganja 
kristjane. Vendar je zaupal Božji besedi, šel do Pavla, 
položil roke nanj in on je spet videl. Pavel je postal 
najbolj vnet oznanjevalec vere.


