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JANUAR-PROSINEC 

MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI FARANOV 

3. I. NED=IME JEZUSOVO        7.- za farane, 

Franc Meglič obl,  10.-Štefan Rak, za zdravje duše 

in telesa, Ana, Anton Šela, Ivana in Mirko Poredski,  
Kristina, Pavel  Sagadin,   

4.PON=ANGELA    8.-Slavko Uršič  

5.TOR= MILENA                   8.-po n. Brezmadežne                                                                                                               

15.- pogreb Slavka Uršič  

6.SRE= SV.TRIJE MRALJI  8. Marija,Franc  

Gumzej  BLAGOSLOV VODE 17.- Vinko Kavčič. 
Viktorija Uršič,  Marija Rak,K.      

8.PET=SEVERIN,JURIJ  17.-  molimo za duh poklice 

Anton Javernik 

9.SOB=JULIJAN,HADRIJAN     8 .-v zahvalo,                                                                                                                                     

10. NED=JEZUSOV KRST    7.-za žive,pok. farane, 

božje varstvo in srečno smrt,    10.-Stanko Smole,  

Franc  Mlakar, Andrej Kurnik, 
         

 AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h 

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  bom 

molil v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ 

ALI DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan, 

pridruži v duhu skupni  molitvi OB 20.45!   
KO skupaj DARUJEMO MOLITVE IN DELO 

DNEVA NEBEŠKEMU OČETU!          Ob 21.blagoslov 
 

 
 

Bil je človek,  
ki ga je poslal Bog;  

ime mu je bilo Janez. 
Prišel je zaradi pričevanja, da 

bi namreč pričeval o luči, 
da bi po njem  

vsi sprejeli vero. 
Ni bil on luč,  

ampak pričeval naj bi o luči. 
Resnična luč,  

ki razsvetljuje vsakega 
človeka, je prihajala na svet. 

(Jn 1,6–9) 
 

 

 

UVOD 

Beseda se je učlovečila 

1 1 V začetku je bila Beseda in 

Beseda je bila pri Bogu in Beseda 

je bila Bog.   
  
(1) v začetku ali v počelu; besedi se ujemata z gr. 

prevodom začetka 1 Mz, vendar se v Jn ne 

nanašata na začetek sveta, ampak na 

začetek/počelo (gr. arché) pred stvarjenjem, 

na Boga samega kot absolutni »začetek«, 

začetek brez začetka, nedoumljivo Počelo brez 

vsakega počela. - je bila: nedovršna oblika 

preteklega časa glag. biti tu z omejenim 

človeškim izraznim sredstvom ponazarja 

brezčasno, »večno« resničnost Božje Besede. - 

Beseda: gr. beseda Lógos (lahko bi prevajali 

tudi kot Smisel, Misel, Razlog) ima v 

Janezovem času številne sopomene, ki izvirajo 

iz njene rabe v sinkretističnem helenističnem 

duhovnem svetu, v katerem je živelo mnogo 

različnih duhovnih izročil. Od Heraklita 

Efeškega (6. st. pr. Kr.) do stoikov je Logos 

eden od ključnih pojmov grške filozofije in 

večkrat ime za Absolutno (presežni »Smisel« 

in globinski »Ustroj« vsega, kar biva  

2 Ta je bila v začetku pri Bogu. 

3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni 

nastalo nič, kar je nastalo  

4 V njej je bilo življenje in življenje je 

bilo luč ljudi  
 - luč ljudi: v simboličnem smislu. »Luč 

omogoča gledanje. Smisel gledanja pa ni le v 

tem, da se človek z njim lahko orientira med 

predmeti, ampak tudi v tem, da razumeva 

samega sebe v svojem svetu, da ne ‘tava v 

temi’, ampak vidi svojo ‘pot’.« (R. Bultmann) 

5 In luč sveti v temi, a tema je ni 

sprejela  

sprejela ali doumela, zgrabila, tj. bodisi da 

ljudje niso doumeli in naklonjeno sprejeli 

razodetja Besede (v stvarstvu in/ali v 

odrešenjski zgodovini) ali pa da se je »luč« 

Besede umaknila pred sovražnimi namerami 

ljudi. 

6 Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime 

mu je bilo Janez.  
Janez tj. Janez Krstnik. 
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ČAS ZA SREČO 
 

To leto naj bo najsrečnejše v tvojem življenju. 

Vzemi si čas za srečo. 

Ti si spremenljiv čudež tega sveta. 

Enkraten si, edinstven, nezamenljiv. 

Ali to veš? 

Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš, 

presenečen nad seboj in nad vsemi ljudmi 

okoli sebe? 

Čas ni hitra cesta med zibko in grobom, ampak 

prostor, kjer nas greje sonce. 

Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti, 

ampak je vsako leto, tudi to  novo leto, 

zastonjski dar iz Božje roke. 

Mirno si vzemi čas za srečo. Phil Bosmans, Živi vsak dan 
 

 
 

Življenje lahko razumemo  
le s pogledom nazaj,  
živimo pa ga lahko  

le s pogledom naprej. 
 (Sören Kierkegaard) 

 

 

 

Zvečer bom, če dosežem svoj današnji vrh, 
ponosen nad tem,  
kar sem opravil,  

do tedaj pa bom moral vztrajati  
v svojem večnem boju  
med dobrim in zlom,  

med svojo željo, da se ustavim,  
in drugim notranjim glasom,  

ki mi šepeta, naj vztrajam. 
(Dušan Jelinčič) 

4 

 

Nekdo prebere celo Sveto pismo,  

pa se ga ne dotakne.  

Gleda, pa ne vidi,  
posluša, pa ne sliši.  

Drugi pa prebere eno samo vrstico  
in jo premišljuje cele dni. 

(Jurij Bizjak) 
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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kako prav beremo Sveto pismo? 

 

Sveto pismo beremo prav, če ga beremo 

molitveno, se pravi s pomočjo Svetega Duha, 

pod katerega vplivom je nastalo. Je Božja 

beseda in vsebuje odločilna Božja sporočila 

nam. 

(KKC 109–119, 137) 
 

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, 

namenjeno vsakemu izmed nas. Zato 

moram Svete spise sprejemati z veliko 

ljubeznijo in spoštovanjem: najprej velja 

to, da je treba Božje pismo resnično brati, 

to pomeni, da si ne izbiram posameznosti 

in ne prezrem celote. Celoto moram 

potem razlagati z ozirom na njeno srčiko 

in skrivnost: Jezusa Kristusa, o katerem 

govori celotna Biblija, tudi Stara zaveza. 

Svete spise moram torej brati v isti živi 

veri Cerkve, iz katere so nastali. 

 
 

 

Moremo s svojim razumom spoznati 

Boga? 
 

Da, človekov razum more z gotovostjo 

spoznati Boga. 

(KKC 31–36, 44–47) 

 

Svet ne more imeti svojega izvora in cilja v 

samem sebi. V vsem, kar obstaja, je več, kot 

vidimo. Urejenost, lepota in razvoj sveta 

kažejo prek sebe in na Boga. Vsak človek je 

odprt za resnico, dobroto in lepoto. V sebi 

sliši glas vesti, ki ga sili k dobremu in ga 

opominja pred zlom. Kdor razumno 

zasleduje to sled, najde Boga. 
 

Dokler sem zvest resnici,  
sem zvest sebi;  

dokler delam v njenem imenu,  
bo moje delo rodovitno. 

(Ivan Cankar) 

 

 
 

GUME – Mlada dama uslužbencu na črpalki: 
»Medtem ko grem poravnat račun, prosim vi 
poglejte še gume.« – Uslužbenec: »Ena, dve, tri, 
štiri … Lahko ste brez skrbi, gospa, vse so.«  

 

»Ti rečem, Marija,  
da se je moj Tone 
poboljšal. Vedno 
več mi pomaga.  
Danes je celo 
odtrgal listek  

s koledarja, ne da 
mu bi morala  

to posebej naročiti.« 


