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Človek lahko z razumom spozna, da Bog
obstaja, ne pa, kakšen je Bog v resnici. Ker
pa je Bogu ljubo, da bi ga spoznali, se nam je
razodel.
(KKC 50–53, 68–69)
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JANUAR – PROSINEC,

FEBRUAR-SVEČAN

3 NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETEGA PISMA

26.-NED= TIMOTEJ IN TIT,ROBERT
7- za župljane,
Franci,Tilka st.Kramberger,Jerič. Frančiška Erker.
10.-Herman Horvat obl.,Frančiška,Štefan, st.Kurnik,
Amalija,Franc Vantur, Janez,Elizabeta,Pavel Rak,
pok.Pliberšek
27-PON= ANGELA MERICI 8.- po n.Brezmadežne
28.TOR=TOMAŽ AKVINSKI 8.- po namenu
29.SRE=VALERIJ 8.- za blagoslov in zdravje
30.ČET=MARTINA 8.- za blagoslov
31.PET=JANEZ BOSKO 17-mol.ura,za duh poklice,
Karl Brglez

1.SOB= BRIGITA IRSKA 18.-Marija,Franc Gumzej,
Ferdo Pogačnik obl.
2.NED= SVEČNICA-JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU
7.- za farane, za v- pokoj otrok umrlih pred rojstvom,
Frančiška Erker, 10.- Matilda,Ana Bračun obl.,
Štefanija Kete obl., Katarina Hajšek obl.,Anton, sor.,
za zdravje
BLAGOSLOV SVEČ (PRI OBEH MAŠAH)
januar 2020. STOLNINA -

OGREVANJE CERKVE:

10€

Jezus uči in ozdravlja
23 Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je

po njihovih shodnicah in oznanjal
evangelij kraljestva. Ozdravljal je
vsakovrstne bolezni in vsakovrstne
slabosti med ljudstvom

Ko pa je JEZUS hodil
ob Galilejskem morju,
je zagledal dva brata:
Simona, z imenom Peter,
in njegovega brata Andreja,
ko sta mrežo metala v morje;
bila sta namreč ribiča.
Reče jima:
»Hodíta za menoj in napravil
vaju bom za ribiča ljudi.«
In takoj sta mreže popustila
in šla za njim.
(Mt 4,18–20)

Bral sem veliko knjig, toda
Sveto pismo je bilo zame
izredna knjiga. Nisem bil samo
bralec, ampak tudi priča, na
nekaterih mestih celo
obtoženec. »Kaj praviš k temu ti? Kaj
bi storil ti? Kaj boš naredil, ko
prebereš to?« sem se spraševal ob
branju. Jacques Loew
YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj se nam je moral Bog pokazati, da
vemo, kakšen je?

Bogu se ni bilo treba razodeti. To je storil
– iz ljubezni. Kot lahko v človeški
ljubezni o ljubljenem človeku nekaj vemo
le tedaj, ko nam odpre svoje srce, tako
vemo nekaj o Božjih najbolj notranjih
mislih le zato, ker se je večni in
skrivnostni Bog iz ljubezni do nas
razodel. Bog je od stvarjenja naprej
vedno govoril ljudem, najprej po očakih
in prerokih do dokončnega razodetja v
svojem Sinu Jezusu Kristusu. V njem se
nam je zaupal in nam za
vedno ponazoril svoje
notranje bistvo.

* * *

Kakšno vlogo igra Sveto pismo v
Cerkvi?
Cerkev zajema svoje življenje in svojo
moč iz Svetega pisma.
(KKC 103–104, 131–133, 141)

Razen Kristusove navzočnosti v sveti
evharistiji Cerkev ničesar ne časti bolj kot
Božjo navzočnost v Svetem pismu. Med
sveto mašo poslušamo evangelij stoje, saj
nam v človeških besedah, ki jih poslušamo,
govori Bog sam.
* * *
V čem je enakost vseh ljudi?
Vsi ljudje smo enaki v tem, da imamo vsi isti
izvor v ustvarjalni Božji ljubezni. Vsi ljudje
imamo v Jezusu Kristusu svojega rešitelja.
Vsi ljudje smo določeni za to, da najdemo v
Bogu svojo srečo in večno blaženost.
(KKC 360–361)

Zato smo vsi ljudje bratje in sestre. Kristjani
ne bi smeli biti solidarni le z drugimi
kristjani, ampak z vsemi ljudmi in bi se
morali energično upreti vsem rasnim, in
ekonomskim delitvam ene človeške družine.

Jezus začne
Galileji

delovati

v

12 Ko je slišal, da je bil Janez

izročen, se je umaknil v Galilejo
izročen: Janeza Krstnika je zaprl Herod; toda kljub
temu, da so ga »izdali« in »izročili« (dva pomena gr.
glag.) ljudje, trpna oblika glag. verjetno hoče opozoriti,
da se je tudi to zgodilo po Božji dopustitvi, kot del
Božjega načrta (t. i. teološki trpnik; gl. slovar).

Zapustil je Nazaret in se
nastanil v Kafarnáumu, ki leži ob
jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi
pokrajini,
14 da se je izpolnilo, kar je bilo povedano
po preroku Izaiju:
13

15
Dežela
Zábulonova
in dežela
Neftálijeva,
ob poti k morju, onkraj Jordana ... Neftálijeva:
dva Izraelova rodova, katerih ozemlji sta ležali zahodno in severno
od Galilejskega jezera. - ob poti k morju ali ob morju: v izvirnem
starozaveznem sobesedilu je mišljena trgovska pot, ki je od
Damaska tekla proti vzhodu, Matej pa navedek naobrne na
trgovsko cesto, ki je peljala mimo Genezareta. - onkraj Jordana:
prvotno je bila s tem izrazom mišljena zahodna jordanska dežela,
Matej pa ga prenaša na vzhodno. - poganska Galileja ali Galileja
narodov.

svojim očetom Zebedejem v čolnu
popravljala mreže. Poklical je tudi njiju
»Hodíta za menoj
. . In takoj sta mreže popustila in šla za in
napravil vaju bom za ribiča ljudi.«
njim

Jezus uči in ozdravlja
23 Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je

16 Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo veliko luč;
in njim, ki so prebivali v deželi smrtne
sence,
je zasvetila luč.

po njihovih shodnicah in oznanjal
evangelij kraljestva. Ozdravljal je
vsakovrstne bolezni in vsakovrstne
slabosti med ljudstvom

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Rodil se je okoli leta 607 v
družini
Vizigotov (Zahodni
23. januar
Goti), ki pa je bila že ponosna
ILDEFONZ
na svojo novo špansko
narodnost ter polna gorečnosti, ki je lastna
spreobrnjencem. Starši so ga namenili za državno
službo, on pa se je bolj ogreval za redovniški
poklic, kjer je imel živ zgled: strica Evgenija,
vzornega redovnika. Ni mogel premagati odpora
pri domačih, zato je od doma kar zbežal. Ko je
prišel v samostan, je bil zaradi svoje vestnosti in
pobožnosti vsem za vzor. Kmalu je bil izbran za
opata, škofje so ga prosili, naj prihaja na sinode,
na katerih so se zbirali v Toledu vsako leto.
Njegovi pobudi pripisujejo uvedbo novega
praznika na dan 18. decembra z naslovom
Marijino veselo pričakovanje. Prvič so ga obhajali
leta 657. Po smrti strica sv. Evgenja je bil izvoljen
za nadškofa v Toledu. Nadškofijo je vodil deset
let in ves čas je imel veliko težav zaradi kralja. Ta
mu je prepovedal sklicevati sinode. Ildefonz je
tako vse več pisal, in sicer o velikih možeh
tedanje Cerkve, o temeljnih verskih resnicah,
najprisrčneje pa o Mariji. Umrl je leta 667.

17 Od tedaj je Jezus začel oznanjati in

govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo
se je nebeško kraljestvo.«
Jezus pokliče štiri ribiče

18 Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je
zagledal dva brata: Simona, ki se je
imenoval Peter, in njegovega brata
Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila
sta namreč ribiča.
19 Rekel jima je:
»Hodíta za menoj in
naredil vaju bom za
ribiča ljudi.«
20 Takoj sta pustila
mreže in šla za njim. šla
za njim: v judovstvu 1. st. je glag. iti za
(‘slediti’) v podobnih sobesedilih
izražal spoštovanje, pokorščino in
različne usluge, ki so jih učenci
izkazovali svojim rabijem (učiteljem).
V Mt se ta odnos zaradi korenite
Jezusove zahteve še stopnjuje in
pomeni popolno predanost, ki se
uresničuje v skupnem življenju z njim.

21 ju In ko je šel od tam naprej, je zagledal

dva druga brata: Jakoba, Zebedejevega
sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s

