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27..NED. = ANGELA MERIČI  UST.URŠULINK  7-Za žive,
pok. farane,Tilka,Franci,starši Kramberger-Jerič,
10.-Herman Horvat obl., Katarina Hajšek in sor.,

Ivan,Roza Berdnik,Ivana Fijavž     BLAG. DRUŽIN 

28.PON=TOMAŽ    14.-Martina Sagadin in pogreb,
29.TOR= VALERIJ 8.- Po namenu Brezmadežne

30.SRE= MARTINA                 8.- po namenu  
31.ČET= JANEZ BOSKO  8.- po nam. dobrotnikov 
1. PET= BRIGITA IRSKA    18.- duhovniške poklice,

(sv,maša bo v župnišču)
2.SOB=SVEČNICA  9.- Franc,Marija,Frančiška

Jožef Mlakar,      Ž=16.-Pavla, Anton Šošter,
Karl Klemenčič      

3-.NED.= OSKAR(apostol sev.Evrope),,BLAŽ       7.-Za
farane,   10.-Matilda,Ana Bračun obl.,  Albin Pernat,

Bojan Sinič, Franc Majer,Vikica Sagadin obl., 
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724

in v Laporju v dneh skozi teden

 'STOLNINA' – ZA OGREVANJE CERKVE –
HVALA!  

3. NEDELJA MED LETOM – C 
Glasnikveselega oznanila  NEDELJA 
SVETEGA PISMA, 27. januar 2019

Nezavedno hrepenim po Besedi. 
Po Besedi, ki ne stoji le na začetku svarjenja, 

temveč tudi na mojem začetku.

JEZUS je prišel  v Nazaret, 
kjer je odraščal. 
V soboto je po svoji navadi 
šel v shodnico. Vstal je, 
da bi bral, in podali so mu 
zvitek preroka Izaija. 
Odvil je zvitek in našel mesto, 
kjer je bilo zapisano: 
»Duh Gospodov je nad menoj,

   ker me je mazilil,   
da prinesem blagovest

ubogim. 
Poslal me je, 

naj oznanim jetnikom prostost 
in slepim, da
spregledajo, 

da
zatirane pustim na svobodo,

da oznanim 
leto Gospodove milosti.«

Nato je zvitek zvil, 
ga vrnil služabniku in sédel. 

Oči vseh v shodnici 

so bile uprte vanj. 
In začel jim je govoriti: 

»Danes se je 
to Pismo izpolnilo 

tako, kakor
ste slišali.«

(LUKA 4,14–21)

Lk 1,1–4; 4,14–21

BOŽJA BESEDA –
SVETO PISMO

Zvitek, ki ga je
Jezus bral v templju, je bila Božja
beseda, zapisana na način, kot so

ga uporabljali takrat. Danes je
slednja zbrana v Svetem pismu.

Sveto pismo je osrednje in temeljno
besedilo krščanstva in je najbolj

brana knjiga v zgodovini
. Sestavljeno je iz Stare in Nove zaveze. 
Prevedeno je v več kot 2100 jezikov. V teku 
zgodovine je imelo in ima tudi še danes 
poleg duhovno–verskega tudi izjemen 
pomen in vpliv na kulturo, umetnost in 
zgodovino.

Stara zaveza je večinoma pisana v hebrejščini,
deloma tudi v aramejščini in grščini,

 Nova zaveza pa le v grščini. Prvi prevod Stare
zaveze v grščino se imenuje Septuaginta, nastajal

pa je v 3. in 2. stoletju pr. Kr. Ime izvira iz
domnevnega števila prevajalcev, ki naj bi jih bilo 70.

Prvi prevodi v latinščino so bili narejeni iz grške
Septuaginte in so znani pod imenom Vetus Latina. Iz
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izvirnih jezikov je Sveto pismo v latinski jezik
prvi prevedel sv. Hieronim v 4. stoletju po

Kristusu. Prevod se imenuje Vulgata
(latinsko: splošno razširjena).

Večina prevodov v evropske jezike je temeljila na
Vulgati. Trend sodobnih prevodov se naslanja skoraj

izključno na besedila v izvirnikih.
Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig, od
katerih jih Stara zaveza vsebuje 46, Nova

zaveza pa 27. 
Nekatere krščanske skupnosti, kot so evangeličani,
Jehovove priče in druge, uporabljajo Sveto pismo z
39 knjigami Stare zaveze, ker ne priznavajo sedmih

devterokanoničnih knjig.
Vsem knjigam Svetega pisma pa je

skupno, da so Božja beseda, ki nam
govori v vseh časih. Vzpodbuja nas, da bi
rasli in se krepili v veri ter jo posredovali
drugim. Vsak dan imamo možnost za to.

Jezus naj nam bo zgled v tem
poslanstvu. Nad njim se je izpolnila

davna prerokba – z njim naj odmeva v
naša življenja. Po: radio.ognjisce.si

Nezavedno hrepenim po Besedi. 
Po Besedi, ki ne stoji le na začetku svarjenja, 
temveč tudi na mojem začetku. 

Tudi moje spočetje se je najprej spočelo na
besedni ravni: »Rad te imam,« je rekel moj

oče moji mami, tako vsaj pravita in nobenega
pravega razloga nimam, da jima ne bi verjel.
In tudi v začetku mojega naroda stoji Beseda:
zapisana, tiskana Beseda, ki nas je kot narod
ustvarila, konstituirala, nas potisnila v vidno

polje zgodovine. 
In ta zapisana Beseda je bila, o čudo, 
duhovna, pobožna, če hočete. Oče naroda, kot 
Trubarja zaradi njegovih zaslug in del 

imenujemo, ni bil neki nesrečen, trpeč pesnik, 
ampak duhovnik, res reformator, a vendarle 
duhovnik, vernik, Božji služabnik, služabnik 
Besede. (ISTO  DALMATIN S SVOJO BIBLIJO 
pred skoraj 500 leti)

In ko v skrbi za svoje telo vse bolj pazimo,
s čim se hranimo,
se zdi, da vse manj pazimo, s čim
hranimo svojega duha. Zmeraj bolj

pozabljamo in tajimo, kaj je stalo in še stoji
v našem začetku, 

kot da nam konec ni vse bliže. 
S pisano, tiskano besedo si  polnim
srce, in saj veste: česar je polno srce
… O, Beseda! : Po Gregor Čušin, Na tretji strani

Gospod, 
današnja zahvala
bi morala biti 
nekaj posebnega. 
Preko  številnih
piscev 
si nam podaril svojo besedo,
podaril si nam zakon ljubezni 
in večnega življenja. 
Podaril si nam svojega Sina, 
ki nas je naučil brati tvoje Pismo,
podaril si nam Svetega Duha, 
ki nas s svojimi darovi 

uči brati in živeti Gospod: »Hvala
ti.« Po; Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto C


Trenutek potrpežljivosti 

nas lahko obvaruje velike nesreče, 
trenutek nepotrpežljivosti 

nam lahko uniči vse življenje.
(kitajska modrost)


Naše življenje na tem romanju 

ne more biti brez skušnjav, 
ne napredeka brez preizkušenj. 
Nihče namreč sebe ne spozna, 

če ni skušan, tudi ne more 
prejeti krone, če ni zmagal, 

zmagati pa ne more, 
če se ni bojeval; 

boriti se pa more samo, 
če ima sovražnika in preizkušnje.

(sv. Avguštin)



Resnica je kot olje: 
zmeraj priplava na vrh.

(španski pregovor)



Pogum hudobnežev 
ima svoj temelje 
v strahu dobrih. 

Bodite pogumni in videli boste,
 kako kmalu bodo postali majhni.

(sv. Janez Bosko)



ZREZEK –  »Natakar,  ta  zrezek  zaudarja  po
alkoholu!« –  Natakar  stopi  tri  korake  nazaj  in
vpraša: »Ali še vedno?«
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