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3. NEDELJA MED LETOM, 24.1.
7.00: živi in + farani
9.00: v zahvalo za zdravje v družini in za 60 let življenja
10.30: + Marija OČKO
18.00: priprošnja sv. Jožefu, zavet. vesoljne Cerkve
PONED., 25.1., sv. Spreobrnjenje ap. Pavla
7.30: V zahvalo Bogu
          vsi + iz družin HRASTNIK in PLATOVNJAK
           + Gašper SMRKOLJ
TOREK, 26.1., sv. Timotej in Tit, škofa
18.00: + Viktor SEME (zadušnica)
             + Anton TOPOLE
               + Darja UKMAR
SREDA, 27.1., sv. Angela Merici, ust uršulink
7.30: v zahvalo in priprošnjo
          + Frančiška ZALOKAR
ČETRTEK, 28.1., sv. Tomaž Akvinski, duh., cerkv. uč.
18.00: + Marjana ŠKORJA
           + Stanislav KRAJNC
           + Janez KRIVEC
PETEK, 29.1., sv. Konstancij, škof             
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
18.00: + Zdenka GOTAR, 30 dan
           + Terezija PILIH
            + Jože HROVAT, zadušnica in 8. dan
SOBOTA, 30.1., sv. Martina, mučenka
18.00: + Marjan TISELJ in starši
           + Marja SVENŠEK
4. NEDELJA MED LETOM, 31.1.
7.00: živi in + farani
         + Frančiška, Vladimir NOVAK in po namenu
9.00: + Jože TUŠEK
10.30: + Janko CVETEK

V obdobju zaprtja cerkva ni bilo mogoče krasiti in 
čistiti svetišča. V januarju so čistili svetišče iz za-
selka Laško. Nadaljujmo z razporedom, ki je izostal v 
lanski prekinitvi.V februarju čistita in krasita Debro in 
Slivno.

Poskrbimo za varnost

Število vlomov v cerkve in župnišča se je v zadnjih me-
secih v Sloveniji znova povečalo. Tudi v laški dekaniji se 
je pred nedavnim zgodil vlom v župnišče ene od župnij, 
kjer duhovnik ne  stanuje v tem župnišču. Tudi  takšno  
»temno statistiko » smo na nivoju Slovenske škofovske 
konference obravnavali in zapisali izjavo.

Državljanke in državljane Slovenije, še posebej pa kato-
ličane vabimo, da poskrbijo za varno in harmonično ži-
vljenje znotraj svojih skupnosti. Vabimo vas k spoštovanju 
vrednot in pravil, da bo lahko doseženo tako skupno kot 
tudi osebno dobro vsakega človeka.

Za svojo varnost in varnost drugih lahko največ naredi-
mo sami, še-le kasneje pridejo na vrsto različne državne 
ustanove, ki se jim za njihovo delovanje in pomoč na tem 
mestu iskreno zahvaljujemo.

Duhovnike, redovnice in redovnike, katehistinje ter pro-
stovoljce katoliških ustanov vabimo, da ste pozorni na 
neznane osebe, ki se zadržujejo okrog vaših ali sosednjih 
domov, da zaklepate stanovanja in vozila ter da skrbite za 
to, da so morebitne dragocenosti dobro spravljene. Doma 
ne shranjujte večjih vsot denarja, namestite ustrezne do-
datne varnostne ali alarmne naprave ter v primeru vloma 
ali ropa nemudoma obvestite policijo.

Duhovnike in ostale skrbnike verskih objektov spodbuja-
mo, da odgovorno skrbijo za zaupane jim stavbe, da jih 
primerno varnostno zavarujejo ter da ne dajejo nobenega 
povoda za to, da bi nepridipravi lahko mislili, da je v ome-
njenih stavbah slabo zavarovano versko posodje, vredne 
umetnine ali denarna sredstva.

Ravnajmo preventivno, ravnajmo odgovorno.

Želimo vam obilo upanja v tem času, ko so omejitve zaradi 
epidemije COVID-19 del realnosti in so postavljene zaradi 
varovanja zdravja ter normalnega delovanja zdravstvenega 
sistema. Skupaj in v spoštovanju različnosti bomo uspeli.

Nedelja Božje besede je najprej praznik 
hvaležnosti za neizmerni dar Besede, po 
kateri želi Bog vstopiti v odnos z vsakim 

človekom. To je dan, ki povezuje vse 
ljudi, ki so Bogu hvaležni za njegove 
besede, ki so nam izročene po Svetem 
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NEDELJA BOŽJE BESEDE

Nedelja Božje besede je najprej praznik hvaležnosti  
za neizmerni dar Besede, po kateri želi Bog vstopiti 
v odnos z vsakim človekom. To je dan, ki povezuje 
vse ljudi, ki so Bogu hvaležni za njegove besede, 
ki so nam izročene po Svetem pismu. Ta dan nam 
daje priložnost  za razmislek, kako bolje »ravnati z 
Božjo besedo« (2 Tim 2,15) na vseh ravneh.
Letošnje praznovanje bo vsaj iz dveh vidikov ne-
kaj posebnega. Ta nedelja bo namreč hkrati vrhu-
nec leta Božje besede, ki jo je Katoliška biblična 
federacija (CBF) razglasila ob 1600. obletnici smrti 
največjega prevajalca Svetega pisma sv. Hieroni-
ma. Papež Frančišek je ob tem napisal apostolsko 
pismo (Aperuit Illis), s katerim je želel spodbuditi 
iskanje novih načinov, kako Sveto pismo čim bolj 
približati vsakdanjemu življenju sodobnega člove-
ka. »To nedeljo pa bomo tokrat verjetno obhajali v 
posebnih okoliščinah, ker  se soočamo z izbruhom 
težke epidemije.«
Sveto pismo obsega celotno človeško resničnost, 
ves razpon čutenj od veselja in sreče do trpljenja, 
truda, žalosti…. S tem tudi pomaga nam, da se od-
krito srečujemo s svojim življenjem in se z Bogom 
pogovarjamo na različne načine.
V Svetem pismu najdemo pogovore, v katerih člo-
vek iskreno in resnično izreka sebe pred Bogom:
SLAVI BOGA: »Vriskajte, pravični, v Gospodu, is-
krenim se spodobi, da ga hvalijo.« (Ps 33,1)
TOŽI: »Do kdaj, Gospod, me boš do kraja poza-
bljal? Doklej boš skrival svoje obličje pred mano?« 
(Ps13,2)
PROSI: »Usmili se me, o Bog, po svoji dobroti, v 
svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe!« 
(Ps 51,3)
SE BOJUJE Z BOGOM: »In je rekel: »Ne imenuj 
se več Jakob, ampak Izrael, kajti bojeval si se z Bo-
gom in z ljudmi in si zmagal.« (1 Mz 32,29)

SE ZAHVALJUJE: »Zahvaljeval se ti bom na veke, 
ker si to storil; v tvoje ime bom upal, ker je dobro, 
hvalil te bom vpričo tvojih zvestih«. (Ps 52,11)
Prav vsi potrebujemo njegovo Besedo, da jo posluša-
mo sredi tisočih besed vsakega dne, tisto eno Bese-
do, ki nam ne govori o stvareh, ampak nam govori o 
življenju. Naredimo v sebi prostor za Božjo Besedo. 
Vsak dan preberimo kakšno vrstico Svetega pisma. 
Začnimo z evangelijem; doma ga imejmo na nočni 
omarici, nosimo ga s seboj v žepu ali torbi, odprimo 
ga na telefonu, pustimo, da nas vsak dan navdihne. 
Odkrili bomo, da nam je Bog blizu, da razsvetljuje 
naše sence in da z ljubeznijo vodi v globine našega 
življenja. Tako nas nagovarja Papež Frančišek ob 
letošnjem praznovanju Nedelje Božje besede pod 
geslom: TEDAJ SO SE JIMA ODPRLE OČI. (DC)

Biti bralec v javnem bogoslužju pomeni opravljati 
najvišjo stopnjo služenja. Zahvala vsem, ki nese-
bično in odgovorno služite z branjem v naši žu-
pniji.

---------------------------------------------
Moje prvo Sveto pismo je bilo tisto v imenitni rde-
či barvi, ki smo ga prejeli za prvo sveto obhajilo, s 
slikami v slogu bibličnih filmskih spektaklov iz 50. 
let preteklega stoletja. Lahko bi rekel, da so bila to 
vstopna vrata, skozi katera sem stopil in postal tudi 
sam del te zgodbe.
Nato so prišle k nam svetopisemske zgodbe v stripih, 
začelo se je z Abrahamom in preostalimi očaki. Ne-
strpno sem čakal novo izdajo stripa. Prebiranje teh 
stripov mi je pomagalo tudi pri branju Božje besede 
pri sveti maši, saj sem zgodbo že poznal.
Priprave na prejem sv. birme so mi prikazale sveto-
pisemske junake v novi dimenziji, enako pa bi lahko 
rekel tudi za tedne duhovnosti v Stržišču ipd. Prav-
zaprav lahko vsakič ob isti zgodbi slišim kaj novega.

Namesto branja pravljic zgodbe o prednikih
Ko so začeli prihajati otroci, je branje pravljic za lah-

ko noč postalo pomemben del naše večerne rutine. 
Ampak zgodilo se je, da so otroci doživljali strahove 
in se jokajoč zbujali sredi noči, češ da jih bo požrl 
zlobni volk. Spoznal sem, da so te pravljice preveč 
nasilne za nedolžno otroško dušo. Kaj zdaj? Odlo-
čil sem se, da bom otrokom pripovedoval anekdote 
naših prednikov.
Verjamem namreč, da morajo otroci poznati svoje 
korenine … Začel sem z zgodbo o svojemu staremu 
atu Jožetu, vlakovodji, ki je v hudi zimi z vlakom 
za tri dni obtičal v visokem snegu. Otroci so po-
slušali z odprtimi usti. Naslednji večer so nestrpno 
pričakovali čas večerne družinske molitve in nove 
zgodbe.

Iz pripovedovanja v branje Božje besede
V adventu pred dvema letoma sva z ženo začutila, 
da je čas za “višjo stopnjo” in ob jutranji molitvi 
smo začeli prebirati dnevno Božjo besedo. To je tre-
nutek, ko se  zberemo skupaj in se uglasimo za dan, 
ki je pred nami. Včasih so na sporedu težji odlomki, 
ko se nama zdi, da otroci ne bodo kaj dosti razumeli.
Pa vendar presenečeno ugotavljava – ponavadi v 
čisto drugih, vsakdanjih situacijah – da se dnevno 
branje Svetega pisma vseeno dotakne njihovih src 
in da jim marsikateri stavek ostane v spominu. Tako 
vedno znova dobivava potrditev, da Božja beseda 
pušča v nas sledi. Odkar zjutraj preberemo evange-
lij, tudi opažava, koliko bolj zbrano otroci sledijo 
branju Božje besede pri maši in tako od maše in pri-
dige dobijo bistveno več, ker so odlomek slišali že 
pri jutranji molitvi.

“Ati, zakaj ne beremo iz tiste rdeče knjige?”
Odlomke smo dolgo brali s spletne strani, na tele-
fonu. Nedolgo nazaj pa so otroci sami dali pobudo, 
naj namesto prebiranja svetopisemskega odlomka s 
telefona raje vzameva v roke pravo knjigo. Z ženo 
sva se samo spogledala in se nasmehnila. Ja, Bog 
nama govori tudi po šestletnici …
https://si.aleteia.org/2018/02/25/kako-smo-z-otroki-zaceli-brati-sveto-pismo/


