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Kaj za leto 2018 napoveduje Sveto pismo? Ljubezen, zdravje, potovanja ...
Kakšno bo leto 2018?
Na začetku vsakega novega leta se vedno dogaja enako: po televiziji, časopisih in radiu nas
dobesedno preplavljajo z napovedmi astrologov in vidcev. Kaj pa za to leto napoveduje Sveto
pismo, ki v sebi nosi besede resnice? Če ste rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom, ste pod
vplivom “Božje milosti, ki rešuje vse ljudi” (Tit 2,11).
 Sreča: Zvezda danica je Jezus Kristus, saj nas bo “po prisrčnem usmiljenju našega Boga
[…] obiskalo vzhajajoče sonce z višave” (Lk 1,78).
 Ljubezen: Vaša sreča je v tem, da vas Bog ljubi in da mu to ljubezen vračate, kajti “ne
visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni
v Kristusu Jezusu, našem Gospodu” (Rim 8,39).
 Počitnice: “Gospod bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje, od zdaj in do večnosti” (Ps
121,8).
 Zdravje: “Zanesljiva je tale beseda: Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli” (2 Tim
2,11); “Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in
prošnjo, z zahvaljevanjem” (Flp 4,6).
 Denar: “Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu potešil vse vaše
potrebe v Kristusu Jezusu” (Flp 4,19), “saj sem se navadil, da sem zadovoljen v vsakršnem
položaju.” (Flp 4,11).
 Aktualnost: “Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah; glejte, da se ne vznemirite!
Kajti to se mora zgoditi, vendar še ni konec” (Mt 24,6); “In ta evangelij kraljestva bo
oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec” (Mt 24,14).
 Nepredvidljivi dogodki: “Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k
dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu« (Rim 8,28); »Kaj bomo
torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?” (Rim 8,31).
Te napovedi niso vezane na vpliv lune. Nosite jih s seboj kjer koli in kadar koli.
Pojdite in živite v Božjem miru in veselju! Oče Antonio Feghali
Pon., 22. 1.
Vincenc
Tor., 23. 1.
Zaroka Marije in
Jožefa

Ob 17.uri
za + Leopoldino Roškar
Ob 17. uri
za + Sabino in Franca Miheliča ter sina Jožefa, Marijo in Darijo

Sre., 24. 1.
Frančišek Saleški
Čet., 25. 1.
SPREOBRNITEV
apostola PAVLA

Pet., 26. 1.
Timotej in Tit
Sob., 27. 1.
Angela Merici
Ned., 28. 1.

4. NEDELJA
MED LETOM,
NEDELJA
SVETEGA
PISMA
Ob 8. uri
za + Ljudmilo in
Ivana Buzzi
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za žive
in + župljane
Ob 11.30
za + Marijo in
Milana Gosaka
ter sorodnike

Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje ter božje varstvo
Ob 17. uri
za + Dragico Laznik
Ob 17. uri
za + starše in vse + Zapečnikove
Ob 15. uri pri Mariji za + Jožefo in Alojza Merzdovnika ter
Srečka in Sežano
Ob 17. uri za + Marijo Iršič
Shodnica v Kafarnaumu je bila tisto soboto nabito polna. Po mestu se je
namreč raznesla vest, da bo nastopil učenik, ki govori drugače, kot so
bili navajeni slišati pismouke. Pričakovanja so se izpolnila. Poslušalci so
strmeli nad novostjo in modrostjo nauka. Sredi razlage, ko je bila
pozornost na višku, se je v tišino dvorane nenadoma zarezal divji krik:
»Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan?!« Podobne prizore srečujemo
pri branju evangelijev še in še. Kakorkoli si jih razlagamo, razkrivajo
navzočnost nekoga, ki ne more prenesti Jezusove bližine. Tudi
zgodovina Cerkve ve za podobne primere. Pojavljajo se na različne
načine in v raznih oblikah, vsi pa imajo isto značilnost – vprašanje, ki
kar kriči: »Kaj imaš ti, Jezus, z nami?« Enega od njih bi mogli
imenovati kletev. Človek se vpraša, kaj sili preklinjevalce, da si
izmišljajo najneverjetnejše izraze, ki z njimi blatijo vse, kar je sveto. Ko
moramo včasih verni poslušati takšne besede, čutimo, da jih navdihuje
sovraštvo nekoga, ki ne more prenesti Jezusove bližine. Težko si je
razložiti drugače. Ko v nekem kraju lokalni duhovnik blagoslovi nove
prostore šole ali občinske knjižnice ali podobnega, iz nekih oddaljenih
odmevov že slišimo krike: »Kaj pa imaš ti, Jezus, z nami? Kaj počneš
na takih dogodkih?« /…/ Je še potrebno naštevati? …
Morda pa so ravno ti vsakodnevni pojavi znamenje, da vendarle
obstaja nekaj, kar ima Jezus z nami in mi z njim.

Ste za izziv? Prebrati v letošnjem letu celotno Sveto pismo? Kar pogumno, ni tako hudo kot se
zdi na prvi pogled. Sama sem si ta izziv letos izbrala že drugič in ker mi je enkrat že uspelo, sem
prepričana, da mi bo letos tudi. No, če sem čisto iskrena, se v ta podvig podajam že v tretje, le da
sem v prvo pogrnila na celi črti. Morda je bila zato želja v drugo še toliko močnejša in sem zmogla.
Ko sem prvič pričela z branjem Svetega pisma, sem se ga lotila tako, kot berem ostale knjige. Od
začetka do konca. Skozi stvarjenje sem se brez težav prebila, nato pa se mi je začelo zatikati, dokler
nisem nekje tam še precej v začetku Stare zaveze obupala. Nato sem čez nekaj časa nekje na
svetovnem spletu slučajno naletela na načrt, kako prebrati Sveto pismo v enem letu. Še danes ne
vem, kako sem prideskala do tja, verjamem pa, da me je tja vodila Njegova roka. Ta načrt je
vseboval odlomke za vsak dan posebej. In kar je bilo najpomembnejše, vsak dan so bili trije različni
odlomki, kar je razbilo monotonost določenih knjig. To mi je veliko bolj ustrezalo in v branje me je
tako potegnilo, da sem se skozi celotno Sveto pismo prebila veliko prej kot v enem letu.

Kako se lotiti? Preden se vržete v branje, si je dobro narediti načrt. Brez njega tvegate, da se vam
bo zgodilo prav to, kar se je zgodilo meni pri prvem poskusu.
 Poiščite Sveto pismo in ga postavite na mesto, kjer vam bo pri roki. Verjetno si ne želite
izgubljati dragocenega časa z iskanjem, kje ste ga nazadnje odložili.
 Preverite, da imate res celotno Sveto pismo in ne recimo le Nove zaveze (razen če se
seveda odločite, da bo vaš izziv prebrati celotno Novo zavezo).
 Izberite način oz. načrt, po katerem želite brati. Ta je zelo pomemben. Mnogi si branje
Svetega pisma predstavljajo kot branje od stvarjenja do razodetja. Pri tem pa se je
potrebno zavedati, da so nekatere zgodovinske knjige, kot sta npr. 3. in 4. Mojzesova
knjiga, zelo natančne. Večini ljudi se že tukaj zatakne in obupajo, še preden se prebijejo
do polovice Stare zaveze, zato takšen način ni najboljši. Večina bralnih načrtov pa vključuje
kombinacijo Stare in Nove zaveze oz. menjavanje le-teh, kar pripomore k raznolikosti.
Koliko časa vam bo vzelo? Nekje med 20 in 30 minut na dan. Odvisno od dolžin in težavnosti
posameznih odlomkov ter tega, koliko boste ob posameznem odlomku premišljevali. Načini branja
Svetega pisma … Kronološko … Branje dogodkov tako, kot so se kronološko zgodili. Npr. Jobova
knjiga je povezana z Genezo, saj je Job živel pred Abrahamom. Zgodovinsko … Branje knjig v
zaporedju, kot so bila napisane. Povezovanje Stare in Nove zaveze … Hkratno branje Stare in
Nove zaveze. Poznavanje Stare zaveze bo okrepljeno s tem, kar boste hkrati brali v Novi zavezi.
Od začetka do konca … Tu ni potreben poseben načrt. Samo berete od začetka do konca, od
stvarjenja do razodetja. Mešano … Če imate radi raznolikost, potem je ta načrt pravi za vas. Tak
način sem izbrala tudi sama. Nekatere možnosti bralnih načrtov … Biblija.net: Svetopisemska
družba Slovenije je pripravila načrt, po katerem vsak dan preberete tri odlomke Svetega pisma –
enega iz Nove zaveze in dva iz Stare zaveze. Lahko se naročite na prejemanje odlomkov po
elektronski pošti, lahko pa si načrt natisnete. Na žalost pa v tem načrtu ni zajeto celotno Sveto
pismo, saj so izvzete devterokanonične knjige. Branje Svetega pisma in Katekizma: ta načrt vas
poleg Svetega pisma popelje še skozi celoten Katekizem Katoliške cerkve. Vsak dan preberete 3
odlomke Svetega pisma in 15 odstavkov Katekizma. Sprejmete izziv? Iskreni.net
Pon., 29. 1.
Valerij
Tor., 30. 1.
Martina
Sre., 31. 1.
Janez Bosko
Čet., 1. 2.
Brigita Irska
Pet., 2. 2.

JEZUSOVO
DAROVANJE,
SVEČNICA
Blagoslov sveč
Prvi petek

Ob 17. uri
za + Zdravka Švajgerja
Ob 17. uri
za + Adalberta Ladinika
Ob 8. uri
za + Zvonka in Antona Plemena
Prvi četrtek - ob 17. uri
za vse + na Lopertovem
Kaj naj ti darujem, Bog? Kaj lahko stvar da svojemu Stvarniku? Kaj
lahko človek da svojemu Bogu? Vse, kar sem, sem zaradi tebe! Vse,
kar imam, imam od tebe! Ves sem torej tvoj! Kaj naj ti darujem,
Bog? Tudi Marija in Jožef, sta ti v templju darovala …, kaj naj ti
darujem jaz? Tebi, ki si dal samega sebe! Tebi, ki si se dal ves! Tebi, ki
si dal vse! Da lahko živim, si dal svoje življenje. Da lahko živim, si
premagal smrt. DA lahko živim, se mi daješ v kruhu. In vinu. Kaj naj ti
darujem, Bog? Mar imam kaj, česar nisem prej prejel od tebe?

Ob 17. uri
za + Jožefa
Pušnika
Lurška
devetdnevnica
Sob., 3. 2.

Blaž

Kaj naj ti darujem, Bog? V svojih ranjenih dlaneh ti bom ponudil svoje
strto srce …, ozdravi moje rane …, zaceli moje srce …, da bo spet celo
… da bova spet eno … Dal ti bom svoji dve grlici – dušo in telo, dal
ti bom svoja dva golobčka – srce in glavo – ker, kaj naj ti sicer
darujem, Bog? Povzeto po: G. Čušin, Na tretji strani
Lurška Mati Božja, Brezmadežna Devica, prosi za nas. Marija, prosim
te za milost …, ker vem, da lahko vse dosežeš pri svojem Sinu.
Potrudil se bom za spravo, če sem s kom v sporu.

Prva sobota - ob 17. uri za + Klemena Puhra

Lurška Mati Božja, ki si izvolila preprosto deklico, da ponese tvoje
sporočilo, prosi za nas.
Blagoslov
Marija, pomagaj mi, da bom ponižnejši in bolj predan Bogu.
sv. Blaža
Določim si datum naslednje spovedi.
Ned., 4. 2.
Ozdravitev Petrove tašče je majhno znamenje, ki veliko pove. V njem
vidimo pomen vseh čudežev. Ti so ozdravljanja, ki jih dela Jezus, da
5. NEDELJA MED
bi
vsakemu od nas povrnil sposobnost služenja. V služenju je naša
LETOM
podobnost Bogu. Jezus sam je Sin, v kolikor je služabnik. Pravi
Prva nedelja –
čudež, ki ga je prišel naredit na zemljo, je v tem, da postanemo
darovanje za
sposobni
ljubiti, oz. služiti. Petrova tašča, prvi zreli sad evangelija, je
potrebe župnij
učiteljica vseh vernikov. Ženske so bile v takratni hebrejski kulturi
Ob 8. uri
malo vredne. Celo njihovo pričevanje ni bilo veljavno. Toda ta starka,
tašča, je prva, ki pričuje za novo življenje. “Nisem prišel, da bi mi
Za+ Gregorja
stregli,
ampak da bi stregel in dal svoje življenje...” je pozneje rekel
Miklavca
Jezus o sebi. Ta žena je prva, ki živi Jezusovo držo služenja. Služiti
Ob 10. uri
pomeni, da je človek ozdravljen smrtne mrzlice, tj. egoizma, ki ga
na Sv. Antonu
ubija. Svoboda, ki jo prinaša Jezus, je v tem, da smo po ljubezni v
na Pohorju
službi drug drugemu. Ljubimo, kadar nas skrbijo drugi v njihovih
za + Jožeta
potrebah in omejenostih. “Nosite bremena drug drugemu,” pravi apostol
Pavel. V sebičnost človek služi samo sebi, ljubezen pa se
Kovača, obl.
uresničuje v služenju, ki pelje k osvoboditvi drugega, da bo mogel
Ob 11.30
tudi on služiti. Le v vzajemnem služenju smo končno vsi svobodni.
za + Antonijo in
Lurška Mati Božja, osemnajstkrat blažena v prikazovanjih,
Antona Robnika
prosi za nas. Marija, usliši moje prošnje,
ter
če le pripomorejo k večji Božji slavi in rešitvi duš.
vse + Nemčeve
Obiskal bom Najsvetejše v cerkvi.
O Marija, ki si molila kot gospodinja, uči vendar naše družine prisrčnega odnosa z Bogom,
daj jim ljubezen do domače pobožnosti, zato da bo sadika družinske molitve prinesla srečo
in blagoslov z zadovoljstvom v naše domove, tako kot je bilo v vaši družini v Nazaretu.
Anton Martin Slomšek, Mati čiste ljubezni
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