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NEDELJA 3. MED LETOM                                                  

24.01.  

 

ob 7hob 7hob 7hob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem  za +Martina in Jožefo Golavšek, obl. 

ob 10h  ob 10h  ob 10h  ob 10h      za +Jožeta Pohole in njegove starše, obl., 
                                            ter Marjana Zagorec 

Ponedeljek Sklep molitvene osmine za edinost kristjanov  

25.01.                 ob 18h ob 18h ob 18h ob 18h   za +Angelo Jovan, 30. dan                                        

Torek Timotej in Tit                            

26.01.          ob 7h ob 7h ob 7h ob 7h     za +Moniko Drev               

Sreda Angela Merici                

27.01.                                                   ob 18h   ob 18h   ob 18h   ob 18h   za +Ivana Hrustel, osmina                       

Četrtek Tomaž Akvinski                                    

28.01.           ob 8h   na Pernovem ob 8h   na Pernovem ob 8h   na Pernovem ob 8h   na Pernovem  za +Silvo Pečnik  

Petek Konstancij                                                                                                                            

29.01.                ob 18h  ob 18h  ob 18h  ob 18h  za +Franca Šmarčan, obl.  

Sobota Hijacinta                                                          

30.01.          ob 7h     ob 7h     ob 7h     ob 7h     za rajne starše Žagar in Guček          

NEDELJA 4. MED LETOM – nedelja Svetega pisma                          

31.01. 

 
  

ob 7hob 7hob 7hob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem ob 8.30   na Pernovem   za +Antona Štefančič, 30. dan  
ob 10h  ob 10h  ob 10h  ob 10h      za rajne Brglezove in v dober namen  
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             OB TRETJI NEDELJI MED LETOM  
                                                                                                                                                
 
                                                                              
                                                                                                                                                         
                                                                                      
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko je Jezus nastopil svojo učiteljsko pot, se je najprej ustavil v domačem kraju. V soboto je šel v 

shodnico, kjer so mu dali v roke zvitek Svetega pisma. Odprl ga je na mestu preroka Izaija in bral. 

Nato je zvitek odložil in dejal: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (prim. Lk 4,18–21). 

Z Jezusovim učlovečenjem in delovanjem se je torej na svetu začelo uresničevati Božje kraljestvo. 

Uresničuje pa se tudi danes; po Cerkvi, ki je »na zemlji kal in začetek tega kraljestva«. Cerkev od 

Kristusa »prejema poslanstvo, da oznanja in vzpostavlja Kristusovo in Božje kraljestvo med vsemi 

narodi« (C 5), poudarja koncil. Cerkev je v službi Božjega kraljestva; oznanjati in razširjati ga mora 

vse dotlej, dokler ne bo sam Božji Sin ob koncu časov dovršil Božjega kraljestva. 

Sicer pa bi pojem Božjega kraljestva lahko opredelili takole:  

Božje kraljestvo je bližina Boga, ki človeka sprejema, mu odpušča in ga dviga; ki ga ozdravlja in 

osvobaja od vsega, kar ga ovira, da bi bil lahko v polnosti Božji človek; je Božja osvoboditev za nove 

medsebojne odnose; je polnost življenja (kruh in vino v izobilju za vse) in je osvoboditev izpod oblasti 

greha in smrti. 

Zgovoren simbol za Božje kraljestvo, ki ga je Jezus večkrat uporabljal, je gostija. Gostija simbolizira 

Božje veselje, občestvo, obilje, skupno delitev in povezanost. Zato je tudi Jezus začel razodevati svoje 

veličastvo prav na svatbi v Kani Galilejski, o kateri nam je poročal evangelist minulo nedeljo. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    Po: J. Kužnik, V Marijini šoli 
 

 
 

 

 
 

Dali so mu knjigo preroka  
Izaija. Odprl je knjigo in našel  

mesto, kjer je bilo pisano:  
»Duh Gospodov je nad menoj, 

zato me je mazilil.  
Poslal me je, da ubogim  

oznanim blagovest;  
da naznanim  

jetnikom oproščenje 
in slepim pogled;  

da zatirane izpustim v prostost  
in oznanim leto  

Božjega usmiljenja.«  
In zaprl je knjigo,  

jo dal služabniku in sédel;  
in vseh oči v shodnici  

so bile uprte vanj.  
Začel jim je govoriti:  

»Danes se je to pismo 
izpolnilo, kakor ste slišali.«   

 
(Lk 4,17–21) 



 
 
 
 
 
 

Lk 1,1–4; 4,14–21 
KAKŠNA DUHOVNOST? 

 

Pred nedavnim me je pretreslo pripovedovanje domačih o 
njihovem sorodniku, ki se je odpravil v Indijo za daljše 
obdobje, da bi »poglobil svojo duhovnost«. Doma je pustil 
ženo in otroka, pustil službo in prodal precej vrednosti, da bi 
si omogočil to potovanje. Poglobiti duhovnost! A kakšno, 
sem se spraševal skupaj z domačimi. Kakšna je 
duhovnost, ki zapusti doma nepreskrbljenega otroka in 
neodgovorno ravna z drugimi!?  
Običajno ljudje duhovnost enačimo z nematerialnostjo. 

Najbrž je tako ravnal tudi omenjeni človek. Zapustil je snovno in se odločil za duhovno. Za kristjane pa je 
duhovno tisto, kar izhaja iz Svetega Duha.  
Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil« (Lk 1,18). Gre za 
Kristusov nastopni govor v domači shodnici, v katerem poudari, da ga vodi Sveti Duh. Sveto pismo tudi 
govori, da je bilo vse Jezusovo življenje pod vodstvom Duha: bil je spočet od Duha, Duh ga je vodil v 
puščavo, Duh je bil navzoč pri krstu in končno je Kristus na križu izdihnil duha. Ker je bil poln Duha, se je 
Jezus čutil poklicanega (maziljenega), da »oznani jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane 
pusti na svobodo«. Jezus, ki je bil poln Duha in je ta vodil njegovo življenje, ni priporočal nasprotja snovnemu 
(materialnemu), ampak je v svetu opravljal dobra dela in dela usmiljenja, ki so bila sad Duha.  
Z Božjim Duhom mora biti zaznamovano tudi življenje vsakega kristjana. V  zgodovini Cerkve nam svetniki 
zgovorno dokazujejo, kako so na najrazličnejše načine uresničevali navdihe Duha. Ene je Duh zaznamoval, 
da so stregli ubogim (mati Terezija), druge, da so ustanavljali časopise, da bi oznanjali evangelij (don 
Alberione), tretje, da so združili oboje (Maksimiljan Kolbe),  četrte, da so darovali svoje življenje za Kristusa 
(Edith Stein) … Številne nerazglašene svetnike je vodil Duh, da so bili zvesti zakonci in dobre matere ter 
skrbni očetje, požrtvovalni duhovniki, marljivi delavci … Opravljali so različna dela, vse dobre navdihe pa jim 
je dajal Sveti Duh.  

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
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Po dekanijah potuje KRIŽ MLADIH (pred nekaj leti smo ga sprejeli 
tudi v naši župniji). Za našo dekanijo ga bo v četrtek (28.1.) sprejela 
župnija Šempeter. Ob 18.00  bo tam sveta maša, po maši molitev in 
križev pot. Vabljeni mladi, in seveda tudi drugi, da se pridružijo temu 
češčenju križa.   
 

 


