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NEDELJA SVETEGA PISMA

Sveto pismo je brez dvoma največje 
klasično delo svetovne književnosti. 
Njegovi časovno najmlajši spisi so na-
stali pred približno dva tisoč leti; nasta-
nek njegovih najzgodnejših delov pa 
je zavit v meglo preteklosti. Njegova 
zgodovina sega v kameno dobo in se 
končuje v svetu rimskega cesarstva ter 
pri začetkih krščanske Cerkve. Še ved-
no pa je najaktualnejša knjiga. Glede 
na svojo branost je svetovna uspešnica 
brez primere.

Kako dragoceni so nam predmeti, ki so jih rabili naši starši ali 
drugi ljudje, ki jih cenimo ali imamo radi? Sveto pismo je Božja 
beseda, Beseda, ki nam jo je zaupal naš nebeški Oče, naš Stvar-
nik in največji dobrotnik. Že zato nam mora biti dragoceno. 
Še bolj dragoceno pa nam mora biti zato, ker nauči prav živeti. 
Sveto pismo nas hoče voditi po tisti poti življenja, ki nas ne bo 
pripeljala v slepo ulico, tudi ne samo do groba, ampak nas vodi 
v srečno večnost. Izraelci so tako obrabljene knjige Svetega pi-
sma, ki jih niso mogli več uporabljati za branje, spoštljivo poko-
pali. Učimo se od bratov po veri tudi mi takega svetega spošto-
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vanja Svetega pisma. Predvsem pa ga berimo. Zares! Vsak dan! 
Po njem nam Bog govori to, kar je najvažnejše za naše življenje. 

SVEČA LUČ

Sveča daje luč, predira temo. 
Lahko jo primerjamo z upanjem. 
V temnih trenutkih življenja, v 
težkih urah je lahko srečen, ko-
mur na obzorju še gori lučka 
upanja. Gorje tistemu, ki mu ta 
luč ugasne. Sveča se izrabi, ko 
sveti drugim. Je takšna, kakor 
pravi prijatelj, ki se za drugega 
žrtvuje, mu pomaga in mu na ta 
način sveti. Mnogo je težkih in 
obupnih primerov v življenju. Na 
te je treba biti pripravljen. Brez 
dvoma težave strejo človeka, ki z 

njimi ni računal. Uničijo pa tudi tistega, ki jih je sicer videl, a ni 
verjel v moč trpljenja. In če tedaj ni lučke, kam naj se obrne? Na 
koga naj se opre? Človek je samoten in ubog, če je sam. Tega se 
morda ne zaveda tisti, komur gre dobro. Kaj bo storil ta človek, 
ko bo padel z višin in mu bo strta samozavest? Zato toliko ljudi 
obupa, ker so izgubili pot in luč, pomagati pa si ne znajo. Vsak 
dan lahko vidimo, da je to res. Zato moramo luč iskati prej, do-
kler se nam dobro godi, da bomo imeli v težavah oporo. Takšna 
luč so lahko postavljeni cilji, vera, dobri prijatelji. Gledati mora-
mo, da ne bo teme v naših srcih, da sami sebe izrabimo za to, da 
gori v naših srcih, da sami sebe izrabimo za to, da gori v naših 
srcih luč ljubezni, s katero je povezano trpljenje in odpoved, kot 

pri sveči. Potem bo imelo življenje smisel in nikdar se ne bo tre-
ba spraševati zakaj živimo, če je to sploh vredno in podobno. To 
so vprašanja, ki postajajo v današnjem svetu vedno bolj pogosta. 
Kaj pa odgovori na ta vprašanja? Če hodimo po svetu z odprtimi 
duhovnimi očmi, jih vidimo. Na praznik Jezusovega darovanja 
bomo imeli blagoslov sveč. Naj bo res v vsakem domu blago-
slovljena sveča, ki nam bo vedno, posebno še v stiski poroštvo 
Božje bližine in njegovega varstva.

GODOVI IN SVETE MAŠE

FEBRUAR

1
PONEDELJEK

Brigita 18.00 †Jože Jagodic in Jurčkovi

 2
TOREK 

JEZUSOVO 
DAROVANJE 
-SVEČNICA

8.00
18.00

Za soseski svetega Križa in sv. Mateja
† starši in bratje Anžlovar

3
SREDA

Blaž 18.00 † Aleš in Katarina Rozman

4
ČETRTEK

Janez, mučenec 18.00 † Marjan Jeraj, 30. dan

5
PETEK

Agata 18.00 Za zdravje

6
SOBOTA

Japonski mučenci 18.00 Za duhovnike in nove duhovne 
poklice

7
NEDELJA

5. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† Tončka Perčič
† Janko Stare, obl.

8
PONEDELJEK

Hieronim 18.00 † Pilar in Vrhovnik

9
TOREK 

Apolonija 18.00 † duhovnik Marjan Kožlin, obl.

Luč je rojena. Bil je strah, zdaj je za-
upanje. Bila je noč, tokrat je dan - za 
vedno.



10
SREDA

PEPELNICA - strogi 
post, POSTNI ČAS

18.00 Za zdravje
(pri maši obred pepeljenja)

11
ČETRTEK

Spomin prikazovanja 
Device Marije v Lurdu

18.00 V čast Lurški Mariji

12
PETEK

Evlalija 18.00 † Marija Svečak, 30. dan

13
SOBOTA

Kristina 18.00 † Marjan Jeraj, 30. dan

14
NEDELJA

1. POSTNA NEDELJA
Valentin

8.00
10.00

† Janez Novak
† Ivan Debelak

15
PONEDELJEK

Klavdij 18.00 † Tončka Perčič

 16
TOREK 

Julijana 18.00 † Slavko Kavčič, Jože Knific

17
SREDA

Silvin 18.00 † Marija Kristanc, obl.

18
ČETRTEK

Janez, redovnik 18.00 † Vinko Rešek, 30. dan

19
PETEK

Konrad 18.00 † starši Gros

20
SOBOTA

Jacinta in Frančišek, 
fatimska vidca

18.00 † Franc Sedlar in pok. Milharjevi

21
NEDELJA

2. POSTNA NEDELJA 8.00
10.00

† Mici in Nace Ušlakar
† Marinka Perčič

V sredo, 10. februarja 2016, bo pepelni-
ca - začetek postnega časa. Ta dan je stro-
gi post. Pred nami bo podoba trpečega 
Jezusa. Naj nam pride bolj v zavest, da je 
Jezusovo trpljenje zaradi nas, zaradi naših 
grehov in za našo rešitev. S križem nam je 
zaslužil odrešenje in odpuščanje, spravo v 
nebeškem Očetu.


