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Beseda živega Boga
N E D E L J A  S V E T E G A  P I S M A

V erjetno ste že kdaj slišali, da je za-
dnja nedelja januarja nedelja Svete-

ga pisma. Vsako nedeljo slišimo poučne 
odlomke Svetega pisma, torej je nedelja 
Svetega pisma vsaka nedelja. Kakšen po-
men ima zato posebna nedelja Svetega 
pisma?

Na drugem vatikanskem koncilu 
(1962-1965) so pred vsakim zasedanjem 
škofov vsega sveta v procesiji prinesli 

Sveto pismo in ga počastili. Pomemben 
sad tega koncila je dogmatična konsti-
tucija o Božjem razodetju, ki vernikom 
zelo priporoča branje Svetega pisma; 
spremljati ga mora molitev, »da to bra-
nje postane pogovor med Bogom in člo-
vekom«. V duhu tega priporočila so slo-
venski škofje na predlog svetopisemskih 
strokovnjakov leta 1990 zadnjo nedeljo 
januarja razglasili za nedeljo Svetega 
pisma. Spoznavali naj bi vrednost Božje 
besede za naše življenje. Za otroke mate-
re Cerkve je Sveto pismo »trdnost vere, 
hrana in neusahljiv studenec duhovnega 
življenja« (Kompendij KKC 24). Še po-
sebej bi nas naj spodbudila, da bi redno 
jemali v roke Sveto pismo in knjige, ki 
nam njegovo vsebino razlagajo. 

Silvester Čuk



najdemo, med drugim, na grobu sv. Ciri-
la v Rimu. Na njej se v velikonočni skriv-
nosti razodeva izpolnitev učlovečenja, 
ki za človeka pomeni odrešenje. Kristus 
vzame nase vso človeško naravo in zato 
ne vstane od mrtvih sam, temveč z vsem 
človeštvom, z Adamom. Prizor sovpada 
s podobo Dobrega pastirja, ki gre iskat 
izgubljeno ovco in si jo naloži na ramena 
z vso očetovsko ljubeznijo. Ta izgubljena 
ovca je Adam, ki se je zaradi greha skril 
pred Bogom in se zatekel v grob. Usmi-
ljeni Oče želi, da se Sin dotakne mrtvega 
človeškega mesa z Očetovo ljubeznijo, ki 
more prav tega človeka obuditi in preo-
braziti v Božjega  otroka. Zato se tudi 
njuna pogleda srečata oziroma postane-
ta eno samo oko. Bog se v svojem Sinu 
privadi gledati tudi z Adamovim očesom 
in Adam se zaradi prejetega usmiljenja 
nauči gledati sebe, druge in svet z Bož-
jimi očmi. Vsak človek tako v Kristusu 
odkrije svojo človeškost, svojo poklica-
nost, saj v Njegovem pogledu zre Očeto-
vo ljubezen.

V letu usmiljenja se radi 
zazrimo v usmiljenega 
Jezusa na sliki v naši cerkvi
 

"... ob smrtni uri jim ne bom sodnik, 
temveč usmiljeni Odrešenik."

Vstopili smo v leto božjega usmilje-
nja. 75 let je minilo, odkar je Jezus naro-
čil sestri M. Faustini Kowalski naslikati 
podobo po vzorcu, ki ga vidi. Gospod 
Jezus v belem oblačilu. Ena roka dvi-

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Logotip (znamenje) 
jubilejnega leta usmiljenja

Logotip za izredno sveto leto usmi-
ljenja je izdelal pater Marko Ivan Ru-
pnik DJ. Logotip je narejen kot stilizacija 
vstalega  Kristusa, ki se dviga iz predpe-
kla. Gre za eno najbolj razširjenih veli-
konočnih podob prvega tisočletja, ki jo 

Gospod, hvala ti,
ker nas nenehno vzpodbujaš:
»Ne bojte se!«
Vabiš nas k zaupanju
in krepiš našo vero.
Prosimo te, pomagaj nam, 
da bomo svobodni
in gibljivi kot ribiči
ter sposobni v življenju zate
tudi kaj tvegati.
Amen.



gnjena v blagoslov, druga pa se dotika 
obleke na prsih. Iz odprtine obleke na 
prsih izhajata dva velika pramena, eden 
rdeč, drugi bled, skupaj predstavljata 
kri in vodo. Bledi pramen pomeni vodo, 
ki opravičuje duše; rdeči pa pomeni kri, 
ki je življenje duš. Pod podobo pa napis 
"Jezus, vate zaupam." Za češčenje božje-
ga usmiljenja je narekoval Rožni venec 
božjega usmiljenja za ublažitev božje 
jeze in obljubil, da je po molitvi tega ro-
žnega venca pripravljen dati vse, za kar 
ga bodo prosili, če je le skladno z nje-
govo voljo. Med vsemi oblikami češčenja 
božjega usmiljenja pa je najpomembnej-
ša praznik usmiljenja, prvo nedeljo po 
veliki noči. "Kdor na ta dan pristopi k 
viru življenja, bo deležen popolnega od-
puščanja svoje krivde in kazni."

Da bi mogli biti deležni teh velikih 
darov, moramo zaupati v božjo dobro-
to, izkazovati usmiljenje (ljubezen) bli-
žnjim, opraviti sveto spoved in pobožno 
prejeti sveto obhajilo.

Pred nami je torej sveto leto, da bi 
živeli usmiljenje. Prosimo Gospoda, da 
bi mogli bližnjim izkazovati usmiljenje, 
vedno in povsod, v dejanju, besedi in 
molitvi.

Iz knjige DNEVNIK svete s. M. Favstine 
Kowalske

SVEČNICA – 
Gospodovo darovanje

2. februarja je Gospodovo darovanje 
v templju, t. i.  svečnica. Svete maše so 
ta dan v prazničnem redu. Pri deveti 
maši je blagoslov sveč sredi cerkve in 
nato sprevod k oltarju, kjer sledi sveta 
maša. Naslednjo nedeljo pa bo kot vsa-
ko leto darovanje za sveče in cerkveno 
razsvetljavo. 

Snemanje molitvene ure v 
svetem letu usmiljenja

Vsi ste gotovo slišali za televizijo 
EXSODUS. To je verska televizija, ki 
predvaja vsak dan najrazličnejše verske 
oddaje: svete maše, molitve, pogovore 
in podobno. V svetem letu usmiljenja bi 
radi predvajali tudi dvanajst molitvenih 
ur, ki naj bi jih posneli na različnih župni-
jah in skupnostih. Tudi našo župnijo so 
prosili, ali bi lahko posneli eno tako mo-
litveno uro, in sicer v petek, 13. februar-
ja. Zbrali se bomo ob 17.00 v cerkvi, kjer 
bomo pred izpostavljenim Najsvetejšim 
molili predpisano uro molitve. Vse, ki se 
z veseljem udeležujete molitvenih sku-
pin, Prenove v Duhu, zlasti vse, ki molite 
ob ponedeljkih, in tudi druge, prav lepo 
vabimo, da pridete in pomagate tudi 
ljudem, ki ne morejo v cerkev in preko 
televizije molijo in častijo Boga.

Krstna nedelja v naši župniji bo 7. fe-
bruarja, ko je prva nedelja v februarju. 
Vse, ki bi želeli to nedeljo krstiti svoje 
otroke, vabimo na skupno pripravo; ta 
bo v četrtek, 28. januarja, ob 20.00 v žu-
pnišču.

Dogodki v župnijski družini 
v januarju

Člani župnijske KARITAS so obiska-
li dve devetdesetletnici, in sicer Marijo 
Strah iz Kompolj – Škantelčkovo, ki je 
pri hčerki Darji na Cesti, in Marijo Škoda 
iz Male vasi. Tudi v imenu cele župnije 
jima želimo vse najboljše, predvsem vsaj 
kolikor toliko zdravja in obilo Božje po-
moči.

Obhajali smo tudi dva lepa jubileja 
porok: 2. januarja je minilo 50 let od po-
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roke Stanka in Milene Kostanjšek, 14. januarja pa sta 
obhajala 60-letnico poroke Jera in Jože Gačnik iz Poni-
kev. Oba para sta še čila in zdrava in redno obiskujeta 
cerkev. Naj jih Bog ohranja take še dolgo.

Dne 13. 1. smo se poslovili od Darje Mohar, ki je po 
težki bolezni odšla k Bogu v 48. letu. 

Dne 16. 1. smo se poslovili ob Fanči Sever, roj. Str-
nad, ki je živela v Ljubljani in je umrla v 72. letu. 

Te dni pa se poslavlja-
mo od Julči Štrubelj iz 
Zdenske vasi, ki je živela 
zadnja leta pri hčerki Ani-
ci na Ratikah,  in je umrla 
v 88. letu starosti. Za vse 
molimo in jih ohranimo v 
lepem spominu.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti DARJE MO-
HAR je dal dar za cerkev 
in za 3 maše mož Franc z 
družino. Namesto moli-
tve na domu je dal tudi za 
mašo, ki bo 29. 1., dar za 
cerkev in za 3 maše je dala 
tudi Joži z družino. Mama 
je dala dar za cerkev in 5 
maš. Sestrična Anica je 
dala dar za cerkev in za 2 
maši. Za maše pa so dali: 
Paški – Struge (2), Marija 
Drnulc (1), Matkučevi – 
Rapljevo (2), Šobčevi (1), 
Lukeževi – Četež (3), Jože 
Miklič (2), Mirko Miklič 
(2), Šporar –Videm (1) in 
Povzinovi, C. (1).

✝

Ob smrti FANČI SEVER 
je dala dar za cerkev in za 
2 maši sestra Anica, brat 
Marjan je dal dar za cer-
kev in za 1 mašo, Oblako-
vi iz Pon. pa dar za cerkev 
in za 1 mašo.

Pon. 25. 1.
Spreob. Pavla

Vid. 18.00 Darja Mohar, 8. dan
Amalija Sebanc, obl.

Tor. 26. 1. Vid. 18.00 Živi in pok. Hočevar. M. v.

Sre. 27. 1. Vid. 18.00 Stanislav Buščaj, obl., Predst.

Čet. 28. 1.
Tomaž Akv.

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Fanči Sever, 8. dan
V zahvalo

Pet. 29. 1.
Konstancij

Vid. 18.00 Julija Štrubelj, 8. dan
Darja Mohar, nam. molitve

Sob. 30. 1.
Hiacinta

Vid.

Kom

8.00

18.30

Franc Škantelj, obl., Vid.
Mari in Tončka Babič, obl., Zg. 29
Kristina in Janez Nose, obl. 
Mirko Kresevič, obl. 

Ned. 31. 1.
4. med letom
ned.Svet.pis.
Janez Bosko

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Apolonija Kovačič, obl.
Vsi Pregelj in Hočevar, Pdč.
Ana Potočar, obl., B. v.

Pon. 1. 2.
Brigita Irska

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Ivana Lenarčič, obl., Zg.
Ana in Miro Pirnat

Tor. 2. 2.
SVEČNICA
Simeon in 

Ana

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
18.00
18.30
19.00

Vsi Kališčarjevi
Starši Adamič, K.109
Antonija Žnidaršič, obl.
Pogrešani in padli Ponikovci

Sre. 3. 2.
Blaž

Vid. 7.00 Jože in Terezija Mohar, C.
Maticovi

Čet. 4. 2.
Jožef  

Leoniški

Vid. 18.00
18.00

Janez Žgajnar, Z. v.
Tončka Pugelj

Pet. 5. 2.
PRVI PETEK

Vid. 18.00 Jože Babič – Jožefov, obl.
Marija Bradač, Z. v.

Sob. 6. 2.
PRVA SOB.

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Jože Fink, obl. Predstr.
Iva in Anton Meglen, obl., K. 72

Ned. 6. 2.
5. med letom

Rihard

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
V zahvalo M.P.
Marija in Franc Prelesnik, obl.
Jože Kralj, M. v .22, obl.


