ŽUPNIJE GALICIJA
27. januar 2019

NEDELJA

3. MED LETOM – nedelja Svetega pisma

27.01.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za oba rajna Jožeta Pečnik
10.00 za +Jožico Nareks

Ponedeljek

Tomaž Akvinski

28.01.

18.00 za +Franca Šmarčan, obl.

Torek

Konstancij

29.01.

7.00

Sreda

Hijacinta

30.01.

7.00

Četrtek

Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev

31.01.

7.00 za +Franca in Ano Arnšek ter Anico Golavšek, obl.

Petek

Brigita Irska – prvi petek

01.02

18.00 za +Emo Šuperger, obl.
za +Valentina in Faniko Reher (Srečko)

Sobota

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA

02.02.

7.00 za +Stanka Rožanc
8.30 na Pernovem za +Nado Klanjšek
10.00 za rajne Svetelove in Franca Dimec, obl.

NEDELJA

4. MED LETOM

03.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Stanka Verdel
10.00 za dva Blaža in Nežo Cvikl in rajne Tomanove

za +Jožefo in Alojza Podlesnik
za +Jožefo Verdel

3. NEDELJA MED LETOM
Prišel je v Nazaret,
kjer je odraščal.
V soboto je po svoji navadi
šel v shodnico. Vstal je,
da bi bral, in podali so mu
zvitek preroka Izaija.
Odvil je zvitek in našel mesto,
kjer je bilo zapisano:
»Duh Gospodov je nad menoj,
ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je,
naj oznanim jetnikom prostost
in slepim, da spregledajo,
da zatirane pustim na svobodo,
da oznanim
leto Gospodove milosti.«
Nato je zvitek zvil,
ga vrnil služabniku in sédel.
Oči vseh v shodnici
so bile uprte vanj.
In začel jim je govoriti:
»Danes se je to Pismo izpolnilo
tako, kakor ste slišali.«
(Lk 4,14–21)

Lk 1,1–4; 4,14–21

BOŽJA BESEDA – SVETO PISMO
Zvitek, ki ga je Jezus bral v templju, je bila Božja beseda, zapisana na način, kot so ga uporabljali
takrat. Danes je slednja zbrana v Svetem pismu.
Sveto pismo je osrednje in temeljno besedilo krščanstva in je najbolj brana knjiga v zgodovini.
Sestavljeno je iz Stare in Nove zaveze. Prevedeno je v več kot 2100 jezikov. V teku zgodovine je
imelo in ima tudi še danes poleg duhovno–verskega tudi izjemen pomen in vpliv na kulturo, umetnost
in zgodovino.
Stara zaveza je večinoma pisana v hebrejščini, deloma tudi v aramejščini in grščini, Nova zaveza pa le
v grščini. Prvi prevod Stare zaveze v grščino se imenuje Septuaginta, nastajal pa je v 3. in 2. stoletju
pr. Kr. Ime izvira iz domnevnega števila prevajalcev, ki naj bi jih bilo 70. Prvi prevodi v latinščino so
bili narejeni iz grške Septuaginte in so znani pod imenom Vetus Latina. Iz izvirnih jezikov je Sveto
pismo v latinski jezik prvi prevedel sv. Hieronim v 4. stoletju po Kristusu. Prevod se imenuje Vulgata
(latinsko: splošno razširjena). Večina prevodov v evropske jezike je temeljila na Vulgati. Trend
sodobnih prevodov se naslanja skoraj izključno na besedila v izvirnikih.
Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig, od katerih jih Stara zaveza vsebuje 46, Nova zaveza pa 27.
Nekatere krščanske skupnosti, kot so evangeličani, Jehovove priče in druge, uporabljajo Sveto pismo z
39 knjigami Stare zaveze, ker ne priznavajo sedmih devterokanoničnih knjig.
Vsem knjigam Svetega pisma pa je skupno, da so Božja beseda, ki nam govori v vseh časih.
Vzpodbuja nas, da bi rasli in se krepili v veri ter jo posredovali drugim. Vsak dan imamo možnost za
to. Jezus naj nam bo zgled v tem poslanstvu. Nad njim se je izpolnila davna prerokba – z njim naj
odmeva v naša življenja.
Po: radio.ognjisce.si

DANES JE TUDI NEDELJA SVETEGA PISMA

Nezavedno hrepenim po Besedi. Po Besedi, ki ne stoji le na začetku
svarjenja, temveč tudi na mojem začetku. Tudi moje spočetje se je
najprej spočelo na besedni ravni: »Rad te imam,« je rekel moj oče moji
mami, tako vsaj pravita in nobenega pravega razloga nimam, da jima ne
bi verjel. In tudi v začetku mojega naroda stoji Beseda: zapisana,
tiskana Beseda, ki nas je kot narod ustvarila, konstituirala, nas potisnila
v vidno polje zgodovine. In ta zapisana Beseda je bila, o čudo,
duhovna, pobožna, če hočete. Oče naroda, kot Trubarja zaradi njegovih
zaslug in del imenujemo, ni bil neki nesrečen, trpeč pesnik, ampak
duhovnik, res reformator, a vendarle duhovnik, vernik, Božji služabnik,
služabnik Besede.
In ko v skrbi za svoje telo vse bolj
pazimo, s čim se hranimo, se zdi,
da vse manj pazimo, s čim
hranimo svojega duha. Zmeraj bolj
pozabljamo in tajimo, kaj je stalo
in še stoji v našem začetku, kot da
nam konec ni vse bliže. S pisano,
tiskano besedo si polnim srce, in
saj veste: česar je polno srce …
O, Beseda!
Po: Gregor Čušin, Na tretji strani

PRAZNIK V SOBOTO :

SVEČNICA – GOSPODOVO DAROVANJE
V Jezusovem življenjepisu, kot ga posreduje Lukov
evangelij, je »Jezusovo darovanje v templju« dogodek,
pri katerem je Bog razodel svoj dobri namen, svojo
voljo v blagor ljudi.
Kot je bil običaj v judovski družini, so Jezusa,
prvorojenega sina, 40 dni po rojstvu prinesli v
Jeruzalem. Ta obred je spominjal Jude na Božje
delovanje, s katerim je Izrael čudežno izpeljal iz
egipčanskega suženjstva. Za mater je sledil obred
očiščevanja in blagoslov. Poleg tega je bilo obdobje 40 dni pomembno za razvoj in utrditev odnosov med
materjo in novorojencem.
»Gospodovo darovanje« pomeni, da je bil Jezus posvečen Bogu, da mu je bil izročen. Z dejanjem darovanja je
bilo potrjeno, da je Jezus bil in ostaja Božja last. Tako se je javno razodelo, kar je bilo o njem do tedaj prikrito.
V templju je prišlo do srečanja s prerokom Simeonom in staro prerokinjo Ano, ki sta že mnogo let služila na
tem posvečenem kraju. Simeon je potrpežljivo in hrepeneče čakal, bogaboječ in zvest postavi, na prihod
Mesije. Imel je dar in sposobnost, da je v revni družini videl nekaj posebnega, da je prepoznal »izbranega«.
Simeon je v Jezusu slavil Luč sveta. Cerkev je njegove besede vključila v molitev, ki jo pred začetkom noči
molijo v samostanih, redovnih skupnostih in različnih občestvih. Tudi prerokinja Ana je spričo otroka
izpovedala hvalospev Bogu in kot prva ženska oznanila veselo sporočilo vsem, ki so pričakovali odrešenje
Izraela.
Od 9. stoletja naprej se na praznik Gospodovega darovanja blagoslavljajo sveče, ki jih prižigamo v naslednjem
letu. Sicer pa slovensko udomačeno ime praznika Gospodovega darovanja – svečnica – izhaja iz obredja, ki
poteka v cerkvi. Praznik svečnica nam je predvsem praznik sveč, praznik luči (N. Kuret, Praznično leto
Slovencev)
Po: Praznujemo cerkveno leto

*
Prihodnjo nedeljo (3.2.) bo po maši ob 10h v cerkvi sestanek za starše letošnjih
birmancev.
V nedeljo, 17.2., bo prav tako po maši ob 10h v cerkvi sestanek za starše
letošnjih prvoobhajancev.

*
Prihodnjo nedeljo (3.2.) bo izšla prenovljena številka Družine, ki bo
obogatena z novimi vsebinami in sodobnejšo podobo.
Izkoristite priložnost, saj bodo to nedeljo na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo
omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem vam
bomo poklonili priložnostno darilo (prejmejo ga tudi vsi naročniki skupaj z
Družino): kuharsko knjižico Praznične dobrote.
Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine evangelija v
srca in tam tudi ostale, da bomo tudi živeli in ravnali kot kristjani. Svet tako ne bo šel
mimo nas, ampak ga bomo razumeli in sprejemali, spodbujali zares pomembne
vrednote, ki spreminjajo svet in bodo ostale zapisane v srcu vsakega izmed nas in vseh,
ki prihajajo za nami.

