27. januar 2013

NEDELJA

3. MED LETOM - nedelja Svetega pisma

27.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +M artina in Jožefo G olavšek, obl.
ob 10h za +A no in Franca A rnšek, obl.

Ponedeljek

Tomaž Akvinski

28.01.

ob 18h za +Franca Šm arčan, obl.

Torek

Konstancij

29.01.

ob 7h

Sreda

Hijacinta

30.01.

ob 7h

Četrtek

Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev

31.01.

ob 7h

Petek

prvi petek

01.02.

ob 18h za +M irka K rižan, obl.

Sobota

JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA

02.02.

ob 7h za +Jožeta K rajnc in vse K rajnčeve
ob 8.30 na Pernovem za +M ilana D olar in M ilana K odrič, obl.
ob 10h za +Franca N ovak z G ore

NEDELJA

4. MED LETOM

03.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +M irana G robelnik, obl.
ob 10h za +A lojza Pogladič in Florjančeve starše, obl.

za +Jožico V ipavc
za +Janeza Pohole
za +D anija K ugler

*
V ponedeljek (4. februarja) bo po maši seja Župnijskega pastoralnega sveta in
ključarjev (ob 18.30).
**********************************************************************************

3. NEDELJA MED LETOM (NEDELJA SVETEGA PISMA)
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.«
(Lk 4,17–19)

Kristjani imamo svete knjige, ki osvetljujejo začetek
in smisel človekovega življenja in so vodilo na
zemeljski romarski poti do končnega cilja, ki je
polnost življenja v večnosti.
Svete knjige ali Sveto pismo – to je pismo samega
Boga po Božji podobi ustvarjenim ljudem in izžareva
bistvo Boga, ki je Ljubezen. Iz vseh knjig Svetega
pisma na mnogotere načine odseva ta Božja ljubezen
in prinaša ljudem spoznanje o Bogu in stvarstvu ter
vabi ljudi na pot resnice, pravičnosti in ljubezni.
Sveto pismo obsega 72 knjig: 45 knjig Stare zaveze in 27 knjig Nove zaveze. Te
knjige so nastajale v dolgem obdobju nad tisoč let (ok. 1000 pred Kristusom do 100
po Kristusu). Napisali so jih različni pisatelji v hebrejščini, aramejščini in grščini,
vendar vsi ob navdihu Svetega Duha, tretje Božje osebe enovite Svete Trojice.
Sveto pismo so zgodaj začeli prevajati, zlasti v latinščino (sv. Hieronim v 4. in 5.
stoletju), in potem postopoma v druge jezike sveta, tudi v staro slovanščino in nato
tudi v slovenščino.
Sveto pismo ob svojem poslanstvu spada tudi med najpomembnejše knjige svetovne
književnosti.
Po: S. Janežiču

Celotno besedilo Svetega pisma z uvodi in opombami lahko dobite na naslovu: www.biblija.net
Božjo besedo (berilo, evangelij) maše vsakega dneva lahko spremljate na naslovu: www.hozana.si

