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Jezus ni prerok samo za Jude

isti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je
to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« Vsi so mu
pritrjevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale
iz njegovih ust in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?«
On pa jim je rekel: Seveda mi boste povedali ta
pregovor: «Zdravnik, ozdravi sebe.« Kar smo slišali, da se je
zgodilo v Kafarnaumu, stori tudi tukaj v domačem kraju. (Lk4, 21-24)
Kdor je prežet z ljubeznijo, je tudi poln upanja in
vere. Zaupa življenju, zaupa Bogu in ljudem. Ve, da
bo njegovo življenje uspelo. Ima tudi zaupanje v ljudi.
Trdno stoji na realnih tleh. Tudi razočaranja ga ne
morejo iztiriti. V svoji minljivi ljubezni hrepenimo po
polni ljubezni, na katero se lahko zanesemo, ki nikoli
ne mine in ki vse prenese.
(Po; A. Grun, Vse dobro za vajino ljubezen)

Ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva..

BITI MORAMO POLNI LJUBEZNI

P

esem "Visoka pesem" ljubezni se
sliši, kot da ni iz tega sveta. Privlačno
nam pričara raj – svet neskončnega
praznika brez trpljenja. Po drugi strani pa se
sliši kot posmehovanje – kje na svetu pa
lahko doživimo tako veliko, božansko
ljubezen? Odlomek iz Prvega pisma
Korinčanom se nam ne želi posmehovati. V
povezavi s prvim berilom in evangelijem
postane potencial krščanskega načina življenja jasen – po Jezusu Kristusu je, z
njegovo absolutno ljubeznijo, prihodnost, ki si je ljudje želijo, že danes postala
resničnost – sreča je na dosegu roke. In hkrati doživljamo Kristusovo pot kot nekaj
napornega in težavnega, kot nekaj, čemur grozijo padci in zavrnitve. "Danes se je
to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali." Da Jezus ne ustreza predstavi, ki jo imajo
ljudje o njem, da se s temi besedami sklicuje nase in da z vso samozavestjo sprejme
ta položaj, ki mu po njihovem mnenju ne pripada, razbesni množico. »Če se naše
pričakovane predstave ne uresničijo, se lahko navdušenje v trenutku spremeni v
sovraštvo. Tako kot Jezus in mnogo prerokov pred njim, tako tudi mi danes
doživljamo zavrnitev in nerazumevanje od ljudi, katerih pričakovanj nismo
uresničili, ali pa, ker jim zgolj z našimi dejanji in ravnanjem očitamo njihove
napake. Ker moramo računati na odpor, moramo biti pogumni in neustrašni kot
Jeremija, ter biti polni ljubezni, ki je prisotna v naših besedah in dejanjih in nas
spremlja na naših poteh. Kako lahko udejanjimo – navkljub odporu – to, kar smo
spoznali za pravilno in pomembno? Iz katerih virov črpamo moč, če moramo
plavati proti toku? Krščanstvo je vedno aktualno, če se ljudje pogumno in z
ljubeznijo spopadajo z vsakodnevnimi težavami, hkrati pa ostaja obljuba, ki jo na
koncu lahko da in jo bo izpolnil le Bog. (Po: www.virc.at)

RAZLAGA SVETE MAŠE (9. DEL)

U

MIZA BOŽJE BESEDE

vodni in začetni del maše je končan. Zdaj se usedemo k mizi božje
besede, se umirimo in pripravimo za poslušanje. Z branjem berila
toliko počakamo, da se vsi mirno usedejo in umirijo za zbrano
poslušanje. Ambon - miza božje besede. Ambon je dvignjen prostor za branje
Svetega pisma in za homilijo. Preko Svetega pisma je Bog navzoč kot učitelj,
ki se nam odkriva in razodeva, kdo On v resnici je. V besednem bogoslužju
nas Bog nagovarja preko prerokov in svetih pisateljev, predvsem pa nas

naravnost nagovori Jezus, Božja Beseda sama. Jezus se nam pridruži, kot
učencema na poti v Emavs, nam razlaga in pojasnjuje, kaj piše o njem v
Pismih. Mi ga poslušamo in pustimo, da nam zagori srce, saj ga drugače ne
bomo povabili k sebi v obhajilu in ga tudi ne bomo prepoznali v lomljenju
kruha in iz cerkve ne bomo odšli kot priče, da Jezus živi. Bogoslužje božje
besede (nedeljsko in praznično) nas nagovori, kar trikrat, prav tako trikrat
odgovorimo na slišano besedo: Bogu hvala in Hvala tebi, Kristus. Pri
evangeliju se pokrižamo na čelo, ustnice in prsi. Zakaj? Da bi bil Bog v mojih
mislih, mojih besedah in v mojem srcu. Svetopisemskih besedil ne beremo za
bralno značko niti za splošno izobrazbo, ampak da bi izvedeli, kaj nam danes
Gospod po Svetem pismu sporoča za naše življenje, in da bi nas uvedel v
skrivnost obhajanja evharistije. Vedno (pri maši) beremo samo svetopisemska
besedila, čeprav jih morda vemo že na pamet. Ob tem podoživljamo Božje
razodevanje po besedi skozi tisočletja. V triletnem nedeljskem ciklusu (A, B
in C) preberemo pomembnejša besedila tako Stare kot Nove zaveze. Tako
preberemo prvo berilo, psalm z odpevom, drugo berilo, alelujo in Kristusov
evangelij. Na to božjo besedo pa pridejo trije človeški odgovori: pridiga ali
homilija, veroizpoved in prošnje.
(9. del se nadaljuje v prihodnji številki)

PREŠEREN JE BRAL PRED SMRTJO SVETO PISMO
akšen je bil Prešernov odnos do katolištva in
duhovščine? O tem se je veliko pisalo tako ali
drugače. Danes moramo gledati na vse plati in
iskati, kar je dejansko bilo. Prešeren je prihajal iz zelo
katoliškega miljeja. Tudi živel je tesno s tem miljejem,
ker so bili doma in v sorodstvu zelo povezani s
katolištvom. Kasneje, zlasti kot študent, se je od cerkve
oddaljil, čeprav je vprašanje, do kakšne mere. Do leta
1840, ko je bil v zelo nesrečni zvezi z Ano Jelovšek, s katero je imel otroke,
je bil zelo odklonilno razpoložen do cerkve, saj je iz izjav, ki so ohranjene,
očitno, da je negiral cerkvene obrede. Za zadnje mesece življenja v Kranju pa
je znano, da se je približeval cerkvi in je pred smrtjo bral predvsem Sveto
pismo. Tu so razvidni nekateri njegovi problemi, ki kažejo, da je iz
svobodomiselnosti nihal nazaj proti krščanstvu. To se vidi zlasti pri »Krstu pri
Savici«, kjer gre za spreobrnjenje glavnega junaka Črtomirja. To dogajanje se
da razlagati na različne načine, ampak zlasti iz tega dela je bistveno tisto, kar
je položeno v njegovo središče. Sredi samega »Krsta« je Prešeren kar precej
kitic namenil temu, čemur se reče krščanska veroizpoved. Iz tega, kar govori
veroizpoved Bogomile, se vidi, kaj je bilo v krščanstvu Prešernu najbližje, kaj
je sprejemal in kakšno je bilo zanj krščanstvo. (Po: Janko Kos - Nova 24 TV)

K

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
 V petek je slovenski kulturni praznik ali Prešernov dan. V spomin na Prešerna
bo v sredo, 6. februarja , ob 19. uri v Domu II. Slovenskega tabora Žalec
osrednja proslava Občine Žalec.
 V soboto, 9. februarja je 15. obletnica smrti p. Manesa. Vabljeni k sveti maši v
njegov spomin ob 18. uri.
 Pri prvonedeljski nabirki ste dobili kuharsko knjižico Praznične dobrote z
naročilnico, ki jo izpolnite in oddate v zakristiji. Naročilo nobenega ne bo
zavezovalo, da kar postane naročnik na Družino. To se bo po predhodnem
brezplačnem dobivanju prenovljene Družine odločil vsak sam.
 Hvala za vaš prvonedeljski dar za potrebe župnije.
 Tisti, ki še niste oddali sedežnine, prosimo, da to storite čim prej!
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Blaž, škof, mučenec
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SREDA

Jožef Leoniški, kapucin,
misijonar

18h

Agata, devica, mučenka
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7. 2.
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10. 2.
NEDELJA

ZA VERNE DUŠE IN
POSEBEN NAMEN

Pavel Miki, duhovnik in drugi 18h + RADKO IN BRUNO
VERDNIK
japonski mučenci
Nivard, redovnik

7.30h + RODB. SIMONČIČ IN
ZA ZDRAVJE

Hieronim Emiliani, redovni
ustanovitelj
Prešernov dan – d.p.
Apolonija (Polona), devica,
mučenka

18h + JOŽEFA IN FRANC
JELEN

5. nedelja med letom
Sholastika, devica, redovnica

18h + P. MANES ZDOLŠEK,
OBL.
h
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+ ANTON SATLER IN
LESKOVŠKOVI
ZA FARANE
10h + JANEZ PLEVNIK IN
MIRO GABRIJEL
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