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5.NED= SIMEON,MILENA  7.- za farane, Jože Kampuš,
za večni mir pred rojstvom umrlih otrok,    10.- Marija

obl.,pok.Jerovšek, Albin Pernat, 
6-PON= GOSPODOVO RAZGLAŠENJE          9.-za BOŽJI

blagoslov BLAGOSLOV VODE,
18.- po n.Brezmadežne             

7.TOR= VALENTIN                8.- V ZAHVALO ZA VSE                                           
8.SRE= SEVERIN    8.-po nam.,

9.ČET= JULIJAN  8.- za BOŽJI blagoslov
10.PET=GREGOR NIŠKI 17-mol.ura,za duh.POKLICE  

11.SOB=  PAVLIN    Ž=15.-Albin Pernat.Mirko Dovnik
12.-NED= TATJANA(TANJA)              7- za župljane,

Franc Meglič obl.,Martina.Jožef Berglez obl.,
ANTONOVO ŽEGNANJE V KOČNEM  10.-

Rozalija.Štefan Erker.  Anton,Ana Ačko.
Starši Pivec-Razboršek. Frančiška Erker.

 STATISTIKA:

V SVETEM KRSTU PREROJENO 15 OTROK: 7 DEKLIC,8 FANTOV
GOSPODAR ŽIVLJENJA  JE POKLICAL V VEČNOST 11 -5 Ž.,6 M.
PRVO SVETO OBHAJILO  14    ZAKRAMENT SV.BIRME  22 , 
POROK: 3 V LAP.ŽUPNIJI (drugod 6) 

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega
človeka,  je prihajala na svet. (Jn 1,9)

Ta luč ni od včeraj   in ni samo moja.
Ta luč ne gori od danes do jutri, gori in se sveti iz davne 
preteklosti v davno prihodnost. Ta luč je spomin, 
ta luč je upanje. 
Tone Kuntner

JANEZ 1,10-14.Beseda je bila na
svetu 

in svet je po njej
nastal,

a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, 
toda njeni je niso sprejeli.

Tistim pa, ki so jo sprejeli, 
je dala moč,

 da postanejo Božji otroci, vsem, ki
verujejo v njeno ime

in se niso rodili iz krvi 
ne iz volje mesa 
ne iz volje moža,
ampak iz Boga.

In Beseda je meso postala 
in se naselila med nami.

Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima 

od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.

(Jn 1,10–14)

PRIŠEL JE, DA BI PRIČEVAL O LUČI

Kjer je tema, se rada prikriva hudobija, 
kjer je luč, pa so dela očitna. Že v 

navadnem življenju je tako, nič drugače 
pa ni v življenju z Bogom. Sveti 
Pavel pogosto govori o luči in 
kristjane imenuje »otroke luči«. 
»Kakor otroci luči,« pravi, »hodimo 
v vsej ponižnosti in preprostosti«. 
Ob srečanju  z Jezusom–Otrokom 
je starček Simeon zapel hvalospev, 
ki ga duhovniki molimo vsak večer 

ob sklepu molitvenega bogoslužja 
(brevirja). V nedeljah, ki so pred nami, 
bomo še pogosto slišali besede o luči. 
Cerkev svoje člane sprejme in jih ob 
odhodu pospremi s Kristusovo lučjo. Pri 
krstu duhovnik povabi starše, da prižgejo
krstno svečo otroka ob velikonočni sveči,
ki predstavlja vstalega Kristusa, in pri 
tem pravi: »Sprejmite Kristusovo luč! 
Starši in botri, ohranite luč, ki vam je 
zaupana, da bodo vaši otroci v Kristusovi
luči varno hodili kot otroci luči, vztrajali v 
veri in šli z vsemi svetniki v nebesih 
prihajajočemu Gospodu naproti.«
Tej luči, ki jo od roda do roda prenašamo
kot olimpijsko baklo, je treba dajati vedno
nove hrane, da ne ugasne. Ta hrana je 
zvestoba besedi.
Za rajne Cerkev pošilja prošnjo: »Večna 
luč naj jim sveti, Gospod.« Luč v nas 
pogosto ugaša, ker ni žive povezave s 
Kristusom – pravo Lučjo, ki razsvetljuje 
ta naš svet. Naše krščansko poslanstvo 
je, da bi pričevali o Luči. Luč je dobrota, 
iskreno prijateljstvo, poštenost, 
nesebična ljubezen. Vse to razsvetljuje 
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življenje nam in drugim ter pričuje o 
Bogu, ki se je naselil med nami.

V življenju je treba sijati Kristusa –
Luč sveta. »Če moreš biti zvezda na

nebu,« je zapisal nekdo, »bodi zvezda
na nebu! Če pa ne moreš biti taka
zvezda, bodi kres na hribu! Če ne

moreš  biti kres na hribu, bodi svetilka
v hiši!« Ta je najbolj dragocena.

Po: S. Čuk,

BLAGOSLOV BESEDE

Gospod, zahvaljujem se ti za človeško
govorico.

Prosim te, naj naše besede ne potemne dneva,
naj ne povzročajo zla in naj nikogar ne

prizadenejo;
prosim, da ne bi govorili laži.

Prosimo te za vse, ki s svojimi besedami
odpirajo prihodnost in ustvarjajo še neznano

resnico:
za pesnike in mislece,

ki kažejo na nove poti in opevajo naše
življenje:

da bi odkrili in počastili vse, kar je človeškega,
in prispevali k sprostitvi in življenjski radosti;

za vse, ki so poklicani, da sodijo:
da bi videli resnico s strani dejstev,

da bi odpirali možnosti za odpuščanje in nov
začetek.

Zahvaljujemo se ti,
da si svoje ime izgovoril v našem jeziku, v

našem času,
da prebivaš v tem svetu kot človeška beseda,

ranljiva,
kot je lahko samo beseda.

Daj dušo naši govorici, daj ji smisel in izrazno
moč.

Naj v govoru in v skupnem življenju
sprejmemo tvojega duha;

naj v vsakem človeku, ki je telo in beseda,
in v vsem človeštvu prepoznamo tvojega Sina

Jezusa Kristusa,
tvojo Besedo, ki je postala meso,
in tvojo slavo zdaj in vekomaj.

Huub Oosterhuis

Duhovni blagoslov v Kristusu
3 Slavljen Bog in Oče našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v 
Kristusu blagoslovil z vsakršnim 
duhovnim blagoslovom:  
(3-14) Hvalnica, ki je po svoji književni zvrsti blagoslov: takšne 
blagoslove pogosto srečamo v judovskem bogoslužju. Božji blagoslov je 
predstavljen v zaporednih in med seboj povezanih stopnjah: izvolitev 
(v. 4-5), osvoboditev in odrešenje (v. 6-7), povzetek (v. 8-10), obljubljena
dediščina (v. 11-12), dar Svetega Duha (v. 13-14). S tem blagoslovom se 
začenja dolgo molitveno premišljevanje, ki traja prva tri poglavja Ef.
(3) v nebesih ali z nebeškimi (darovi). - duhovnim blagoslovom: »Dal 
nam je upanje vstajenja, obljube neumrljivosti, jamstvo nebeškega 
kraljestva, dostojanstvo posinovljenja« (Teodoret).

4 pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v 
njem, da bi bili pred njegovim obličjem
sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je  
V ljubezni: besedi lahko povežemo tudi s 
prejšnjim stavkom: nas je izvolil ... v ljubezni.
5 vnaprej določil, naj bomo po Jezusu 
Kristusu njegovi posinovljeni otroci. 
Takšen je bil blagohotni sklep njegove 
volje,  
vnaprej: glagoli s tem prislovom neprenehoma poudarjajo popolno 
samoniklost Božje milosti.

6 v hvalo veličastva njegove milosti, s 
katero nas je obdaril v Ljubljenem. 
v Ljubljenem tj. v svojem ljubljenem Sinu; 
starozavezno ime za Izraela se tu nanaša na 
Jezusa.

 
16 Zaradi tega se ne neham zahvaljevati
za vas in se vas spominjati v svojih 
molitvah, 
17 da bi vam Bog našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal 
duha modrosti in razodetja, v 
spoznanju njega, 
Oče veličastva tj. »Oče, ki mu pripada veličastvo« in/ali »Oče, ki je vir 
veličastva«. - duha: po eni razlagi Svetega Duha, ki je vir modrosti, po 
drugi duhovno modrost.

18 in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, 
v kakšno upanje vas je poklical, kako 
bogato je veličastvo njegove dediščine v
svetih, 
srca: srce je po semitskem pojmovanju osebnostno središče, središče 
vsega čustvovanja, mišljenja in duhovnega življenja. - upanje prim svetih 
tj. v vseh kristjanih ali po drugi razlagi v angelih.

19 kakšna je čezmerna veličina njegove 
zmožnosti do nas, ki verujemo po 
dejavnosti njegove silne moči,  
 čezmerna ali presežna. - po dejavnosti njegove 
silne moči: »Moč tu pomeni inherentno silo, sila 
pomeni moč, ki se izraža v premagovanju 
odpora, dejavnost pa dejansko izvrševanje moči«
(T. K. Abbot).
20 ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je 
obudil od mrtvih in ga posadil na svojo 
desnico v nebesih, 
21 nad vsakršno vladarstvo in oblast, 
nad vsakršno silo in gospostvo ter nad 
vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na
tem svetu, temveč tudi v prihodnjem.  
nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad 
vsakršno silo in gospostvo: imena različnih 
vrst duhovnih, angelskih bitij. »Bog je od 
najnižje do najvišje stopnje dvignil človeško 



naravo v Kristusu: Kristusova Božja narava 
ni namreč niti umrla niti vstala niti ni bila 
poveličana, saj večno ‘je’ nad vsako 
visokostjo« (Teofilakt).
22 In vse je položil pod njegove noge, 
njega pa postavil čez vse kot glavo 
Cerkvi, [r]
(22-23) Jn 1,16; Kol 1,19;
(22) 4,15; Ps 8,7; 1 Kor 15,24-25;

23 ki je njegovo telo, polnost njega, ki v 
vsem vse izpolnjuje. 
polnost ali dopolnitev. - izpolnjuje ali dovršuje; 
stavek lahko razumemo tudi v smislu ki je v 
vsem v vsakem pogledu dopolnjen/dovršen; v 
svetu, ki ga Kristus vsega prešinja, je Cerkev 
območje, kjer je paradoksno navzoč »še bolj 
polno kot popolnoma«: v Cerkvi je po veri 
ljubljen in zato je Cerkev brezmejen »prostor, 
kamor se izliva Kristusova ljubezen, ki presega 
vsak um« (J. Gnilka). Cerkev je tako na poseben 
način deležna polnosti Božjega življenja v 
Kristusu, v katerem biva vsa polnost 
božanstva (Kol 2,9). V Ef »premišljevanje 
Cerkve kot Kristusovega telesa tvori miselno 
središče pisma« (20 ki jo je udejanjil v 
Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga 
posadil na svojo desnico v nebesih,  

 
YOUCAT – katekizem za mlade

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

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)

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.

Prosimo te za pravi mir, 
mir brez sovraštva, 

za mir, ki v sebi nima 
kali nove vojne. 

Za mir, ki nasprotnika ne ponižuje, 
ampak združuje v prijateljstvu.

 (sv. Hieronim)

       
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

 

Po králjevih besedah 
so se modri odpravili na pot; 

in glej, zvezda, 
ki so jo videli vziti, 
je šla pred njimi, 

dokler ni obstala nad krajem, 
kjer je bilo dete. 

Ko so zagledali zvezdo, 
so se silno razveselíli. 

Stopíli so v hišo in 
zagledali dete z Marijo, 

njegovo materjo. 
Padli so predenj 
in ga počastíli. 

Odprli so svoje zaklade 
in mu darovali zlata, 

kadila in mire. 
(Mt 2,9–11)



Mir je treba ustvarjati dan za dnem 
in vzpostavljati od Boga hoteni red, 

ki prinaša popolnejšo pravičnost med
ljudmi.

(sv. Pavel VI.)
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