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NEDELJA 3. MED LETOM – NEDELJA SVETEGA PISMA  

25.01.  

 

ob 7h      za farane                                                                       
ob 8.30   na Pernovem  za +Ivanko Vehovar            
ob 10h    za +Franca in Ano Arnšek, obl.            

Ponedeljek Timotej in Tit                                  

26.01.                 ob 18h  (!)  za +Jožefo in Alojza Podlesnik                    

Torek Angela Merici, ustanoviteljica uršulink                                   

27.01.            ob 7h     za rajne Jovanove iz Železnega                  

Sreda Tomaž Akvinski                                                                              

28.01.                                                   ob 7h     za +Jožefo Šuperger                  

Četrtek Konstancij                                      

29.01.           ob 8h    na Pernovem  za rodbino Krušjek in Štamol  
                                         ter Amalijo in Avgusta Pečnik  

Petek Martina                                                                                                                                                                   

30.01. ob 18h   za +Mirka Križan, obl.                 

Sobota Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev  

31.01.          ob 7h     za rajne Pušnikove, obl.                
              za +Valentina Reher, obl.   

NEDELJA 4. MED LETOM                                     

01.02. 

 
  

ob 7h      za farane                                                                       
ob 8.30   na Pernovem  za +Anico in Franca Cokan  
                                        ter rodbini Cokan in Lebič  
ob 10h    za +Danico Voh                            

 



                    
* Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu (LJ) vabita na 
DAN ODPRTIH VRAT v soboto, 31.1. od 8. ure dalje. Spoznali boste lahko pouk na 
gimnaziji, številne obšolske dejavnosti in pestro življenje v dijaškem domu.  
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Mr 1,14–20 

KI JE OZNANJAL BOŽJE KRALJESTVO 
 

Markov evangelij se lahko pohvali z dvema »naj«: je najstarejši in najkrajši. Napisan je bil okrog leta 
70 kot prvi izmed štirih evangelijev. 
Spominjam se besed profesorja, ki nam je pri razlagi filmske govorice dejal, da iz začetnih kadrov 
lahko spoznamo »ozračje« v filmu: resno, tragično, moreče, zabavno … Nekaj podobnega bi lahko 
rekli za evangelije. Ali nam predgovor v Janezov evangelij ne razkriva njegovih značilnosti? Podobno 
je z začetkom evangelija po sv. Marku.  
Današnji evangelij, vzet iz prvega poglavja, nam poleg pripovedi o poklicu prvih apostolov predstavlja 
prvo Jezusovo »pridigo« (gr. »kerygma«), ki je povzetek njegovega sporočila. Štiri teme, ki jih Kristus 
oznanja v prvem delu današnjega evangelija, bodo postale jedro njegovih prilik in govorov v 
prihodnosti. 
»Čas se je dopolnil«  (Mr 1,15) – zgodovina odrešenja doseže v Kristusu svojo polnost. »Božje 
kraljestvo se je približalo« – Bog bo okronal svoj načrt življenja, miru upanja in odrešenja. Tema 
dvema dejstvoma morata odgovarjati drugi dve temi Jezusovega učenja »Spreobrnite se« – to je, 
temeljito spremenite smer življenja in »Verujte evangeliju« tako, da se bomo držali nauka evangelija, 
ki nas odrešuje in osvobaja. 
Pomena teh besed se je zavedal tudi sveti papež Janez Pavel II., ki je v novi del rožnega venca uvrstil 
desetko »Ki je oznanjal Božje kraljestvo«. Desetka povzema prav Jezusov klic k spreobrnjenju in veri, 
saj se je približalo Božje kraljestvo. Povabilo je namenjeno »vsem, saj smo vsi poklicani, da vstopimo 
v Božje kraljestvo … Da bi pa mogli stopiti vanj, je treba sprejeti Jezusovo besedo« (KKC 543). 
Krščanstvo ni ideja, ampak hoja za osebo Jezusa Kristusa. Naj nam k sprejetju Kristusove besede 
pomaga skrbno prebiranje Markovega evangelija in življenje po njem. 

 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 
 

Ko je hodil  
ob Galilejskem morju,  

je zagledal  
Simona in Andreja, 
Simonovega brata,  

ko sta mreže  
metala v morje;  

bila sta namreč ribiča. 
Jezus jima je rekel:  
»Hodita za menoj  

in napravil vaju bom  
za ribiča ljudi.«  

In takoj sta mreže popustila 
in šla za njim.  

 
(Mr 1,16–18) 



 
 
 

DANES JE TUDI NEDELJA SVETEGA PISMA … 

 

 

Nedelja svetega pisma je vedno blizu spomina spreobrnjenja apostola Pavla in sklepa molitvenega 
tedna za edinost kristjanov. In vse se lepo dopolnjuje. Apostol Pavel je rasel ob Svetem pismu in ga s 
svojimi pismi soustvarjal. In - ker imamo vsi kristjani isto Sveto pismo, tudi ista Pavlova pisma, nas to 
že povezuje med seboj, je prispevek k ekumenizmu, k delu za edinost kristjanov. Tudi novi slovenski 
prevod Svetega pisma je ekumenski, isti za vse krščanske Cerkve. Zato se Bogu zahvaljujemo za Sveto 
pismo. Nedeljo Svetega pisma so razglasili naši škofje na pobudo biblicistov in jo obhajamo vsako leto 
na zadnjo nedeljo v januarju.  

Je praznik vseh tistih, ki bogato ponujajo Božjo besedo: z razlago pri maši, na misijonih po župnijah in 
na duhovnih vajah v verskem tisku in verskih oddajah. Je zahvala za nov prevod z opombami, uvodi in 
drugimi pripomočki pri Svetopisemski družbi Slovenije. Je spodbuda, da bi vzeli v roke priročnike o 
Svetem pismu, ki jih izdajajo Ognjišče, Družina, Mohorjeva družba in drugi, ali šli na romanje v 
svetopisemske kraje s Komisariatom za Sveto deželo, da bi se pridružili svetopisemskim skupinam po 
župnijah, ali pa Slovenskemu bibličnemu gibanju, ki izdaja biblično revijo Božja beseda danes, prireja 
srečanja, dopisni tečaj in predavanja po župnijah - o Svetem pismu.  

Nedelja Svetega pisma naj bo zahvala za Gospodov dar, da nam "razlaga pismo", prav kakor je praznik 
Svetega Rešnjega telesa zahvala za dar, da nam "lomi kruh", Misel iz nove evharistične molitve pri 
mašah za različne potrebe nas postavi pred Emavs, pred učenca, ki sta prepoznala Jezusa - po 
lomljenju kruha pred učenca, ki sta se vprašala tudi v našem imenu: Ali ni najino srce gorelo v nama, 
ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma? Naj tudi nedelja Svetega pisma pomaga: da ne bi ostajali 
brezbrižni, da bi tudi naše srce zagorelo, da bi prepoznavali Jezusa in globoko zajeli iz odprtih 
zakladov Svetega pisma! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Celotno sveto pismo z uvodi, opombami in možnostjo iskanja besed, stavkov, odlomkov …    lahko 
najdete na internetu pod naslovom:   www.biblija.net  


