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3. NEDELJA MED LETOM, 26. 1. 2020 

NEDELJA SVETEGA PISMA 
 

 
NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek: Angela Merici, redovna ustanoviteljica  
Torek: Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj  
Četrtek: Martina, devica in mučenka 
Petek:  Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev 
Sobota: Brigita Irska, redovnica                    
NEDELJA: JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA  
   

 
SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (19.1.)  ob   9h:  Za farane 
Ponedeljek    ob  7h:  Po namenu 
Torek, sreda, četrtek      DOMA NI SV. MAŠE                       
Petek ob 17h:  Fanika Mezeg   
Sobota ob 17h:  Žnidarjevi Milka in Barbka  
NEDELJA (26.1.)         ob   9h:  Za farane 
 
 

• Na svečnico prihodnjo nedeljo bo ob zaključku božičnega časa in na praznik 
Jezusovega darovanja v templju blagoslov sveč. Prerok Simeon bo Jezusa 
imenoval luč v razsvetljenje poganov in slavo Izraela svojega ljudstva. Sveča je 
simbol Kristusa, ki je luč sveta, pa tudi naš simbol, če smo njegovi učenci in 
pričevalci. Ker bo tudi prva nedelja, bo po maši darovanje za razsvetljavo, svečavo, 
ogrevanje, pa tudi za našo novo pridobitev – ekran za pesmi - zato to darovanje 
priporočam.  
 

• Novo Ognjišče – bogato branje za vsakega, vam je na razpolago.  
 

 
SVETO PISMO – KNJIGA ZA ŽIVLJENJE 

 

JEZUS KRISTUS je osrednja oseba Svetega pisma.  
V njegovi luči postane razumljivo celotno Sveto pismo – Božje razodetje.  
V luči razodetja ali v luči Svetega pisma, ki je Jezusova luč pravilno presojamo 
vse dogajanje na svetu, tudi začetek in konec človeka – in vse, kar je vmes. 
Ob Svetem pismu – Božji besedi se občestva Cerkve zbirajo in hranijo že 
2000 let. 
S Svetim pismom so se naši predniki uvrstili med kulturne, napredne in 
trdožive evropske narode.  
Sveto pismo – Božja beseda povezuje vse kristjane in nas kliče k edinosti. 
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Sveto pismo – Božja beseda mi je zaupana, da jo poslušam in  berem, se po 
njej ravnam in po njej živim - kakor Marija, ki je vse te besede premišljevala, 
jih ohranila v svojem srcu in iz njih živela (prim. Lk 2,19). 
 

KAKO NAJ BEREM SVETO PISMO 
 
1. Izberi odlomek, ki ga boš prebral (lahko samo par vrstic). 
2. Postavi se v Božjo prisotnost (Bog mi bo govoril - molitev). 
3. Beri v tišini besedo za besedo. 
4. Premišljuj in ohrani kar te je nagovorilo (stavek, beseda...). 
5. Pogovor o tem, če vas je več. 
6. Molitev v duhu prebrane Božje besede (zahvala, prošnja...).   
 

NALOGE 
 
1. Sveto pismo daj na vidno (častno) mesto v dnevni ali svoji sobi. 
2. Osebno ali skupno branje. 

Začni z branjem evangelija (drži se enega evangelista). 
 


