
DANES SE JE TO PISMO IZPOLNILO
Boga doživljamo na zelo različne načine. Znanstveniki ga občudujejo 

v vsem ustvarjenem in v velikem redu, ki vlada v vesolju. Preprosti, manj 
učeni in ubogi se z njim srečujejo preko molitev v različnih svetiščih. 
Mnoge prepričajo starodavne pobožnosti in tradicije starih narodov, ki 
so se ohranile vse do danes in jih tudi mlajše generacije niso zavrgle, ko 
pravijo: »Praznovati je treba, sicer je življenje brez prave vrednosti!« Večina 
vernikov jemlje v roke Sveto pismo, Koran in druge duhovne spise, kjer naj bi bilo zapisano 
razodevanje Boga. Čeprav ob takšnem doživljanju Boga ostanemo brez besed, ni malo takih, 
ki še ne morejo premagati svojega dvoma in zaskrbljeni odgovarjajo: »Vse to je lahko mrtvo, 
že davno preživeto dogajanje, ki potrebuje nekaj novega, kar mu bo dalo pravo vrednost.« 
O tej novosti je Luka zapisal v svojem evangeliju: »V soboto je po svoji navadi Jezus šel v 
shodnico. Vstal je, da bi bral. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: ‚Duh 
Gospodov je nad menoj, ker je mazilil, da prinesem blagovest ubogim.‘ … Nato jim je začel 
govoriti: ‚Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.‘« Kako se je to zgodilo?

Zapisana božja beseda res lahko ostane preživeta tradicija, če ne pride do novega 
dogodka, ki jo oživi in osmisli. Kaj takega ne more narediti kakšno novo pisanje, pa čeprav 
je apostol Pavel zapisal: »Božja beseda je živa in učinkovita kakor vsak dvorezen meč!« To 
drži, če je v ozadju oseba, ki ji daje moč. 

»Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali!« je Jezus zaključil svoj govor v 
shodnici. Vsi so ostrmeli, ker niso razumeli, kaj naj pomeni ta njegova trditev. Postavil se 
je na mesto Boga. To je bogokletno, kajti noben človek ne sme govoriti kaj takega. To lahko 
naredi samo nekdo, ki je je Bog in človek hkrati. On je prišel z enim samim namenom, da 
prinese blagovest ubogim, oznani jetnikom prostost, slepim, da spregledajo, zatirane pusti 
na svobodo in oznani leto Gospodove milosti, kot je zapisal prerok Izaija. To leto Gospodove 
milosti pa se ni zaključilo, ker je Jezus ostal med nami. On je vedno tukaj in daje vsemu, kar 
biva življenje in smisel. Zato nam ni treba dvomiti v razodeto Božjo besedo. To namreč ni 
mrtva črka, ampak živa resnica, ki jo je Jezus vsak dan obnavlja in potrjuje v življenju tistih, 
ki so ga sprejeli in njegovo ljubezen širijo. Torej ni bogokletno trditi, da smo kristjani sedaj 
ta živa beseda, ki je učinkovita, ko nosimo Jezusa s seboj povsod, kamor gremo. Svet še ni 
odrešen, zato Jezus potrebuje današnje kristjane v svetu, ki išče Boga in odrešenika.
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Nedelja 3. nedelja med letom, nedelja Svetega pisma 27. januar
yy Danes je  3. nedelja med letom, nedelja Svetega pisma. Godujeta Angela Merici, ustanoviteljica uršulink in 
Teodorik, škof.
yy Danes je nedelja Svetega pisma. Ta knjiga razodete Božje besede je najbolj prevajana knjiga in tudi najbolj 
brana, saj vsebuje življenjske nauke, ki veljajo za vse čase in rodove. Hkrati pa je to zares knjiga, po kateri nam 
usmiljeni Bog sporoča svojo voljo. Zato jo radi jemljimo v roke, iščimo v njej Božjo voljo in jo tudi uresničimo.
yy Družina v vsak slovenski dom. 3. februarja 2019 bo izšla prenovljena številka Družine, ki bo obogatena z no-
vimi 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.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah.
yy V soboto 2. februarja je praznik Jezusovega darovanja – svečnica. Sveta maša bo ob 19.00. Navadno je bilo ta 
dan darovanje sveč, ki so tisto leto gorele med svetimi mašami na glavnem in daritvenem oltarju. Sedaj več 
ne uporabljamo sveč iz voska, zato se priporočamo za vaše darove, ki jih uporabimo za nakup tekočega voska.
yy V nedeljo, 3. februarja goduje sveti Blaž, škof in mučenec, zavetnik zoper bolezni vratu in grla, ker je po legendi 
ozdravil materi sina edinca, ki je požrl ribjo kost. Med sveto mašo bomo podelili Blažev blagoslov. To nedeljo 
bomo imeli zunanjo slovesnost ob godu sv. Janeza Boska, ustanovitelja salezijanske družbe.
yy Naši birmanci bodo od 1. do 3. februarja imeli na Bledu duhovni vikend. Podrobna navodila so prejeli, zato 
prosim starše birmancev, da se med seboj organizirate glede prevoza in udeležbe pri nedeljskem programu za 
starše in zaključni sveti maši.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni:  So splošne krize, ki se navadno pojavijo v vsakem zakonu, tem pa 
je treba prišteti tudi osebne krize, ki so povezane z gospodarskimi, delovnimi, čustvenimi in družbenimi te-
žavami, ter vplivajo na zakonski par. Hkrati ko poskuša napraviti korak k spravi, se mora vsakdo z vedro po-
nižnostjo vprašati, če ni sam ustvaril pogojev, ki drugega izpostavljajo nevarnosti, da naredi določene napake. 
Nekatere družine propadejo, če se zakonca začneta medsebojno obtoževati. Temeljna izkušnja v družinskem 
življenju je, da znamo odpuščati in smo deležni odpuščanja. (236)
yy V februarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

3. nedelja med letom – svetopisemska nedelja
1. za uspešno operacijo
2. za + mamo Antonijo, očeta Miha Arneža ter vse ++ Mavščeve
za župljane

27. januar

Ponedeljek
1730

Tomaž Akvinski, cerkveni uč.; Janez Galski, duhovnik
za + Ljuba Kuzmanoviča (obl.)

28. januar

Torek
1730

Konstancij, škof; Boleslava Lament, redovna ustan.
za + Vogarjevga Joža, dar družine Jožice Perčič

29.  januar

Sreda
1730

Martina, mučenka; Peter Bolgarski, menih
za + Miha Stružnika, dar sestrične Jožice

30.  januar

Četrtek
1730

Janez Bosko, ustan. salezijancev; Franc Ksaver, redovnik
za + Ano (obl.) in Jurija Košnika

31.  januar

Petek
1730

Brigita Irska, opatinja; Viridijana, puščavnica
za + Francko Valjavec, dar sosedov

1.  februar

Sobota
1900

Jezusovo darovanje – svečnica; Simeon in Ana, preroka
za + Bojana Jarca (obl.)

2.   februar

Nedelja
730 Tenetiše

830

4. nedelja med letom
1. za zdravje in blagoslov v družini
2. za + Vinka (obl.) in Milko Štefe ter Simona Likarja
za + očeta Blaža in mamo Marijo Gros

3.   februar

čiščenje in krašenje Trstenik
Tenetiše – Grašič Biserka

2.   februar


