
MESEC VERSKEGA TISKA 
Slovenski reformator in avtor 
Abecednika slovenskega knjižnega 
jezika Primož Trubar si davnega leta 
1550 najbrž niti v sanjah ni 
predstavljal kako velik pomen bo 
imela pisana beseda za oznanilo 
Božje besede. On je v prvi vrsti imel 
pred očmi svoje poslanstvo, da 
svojemu ljudstvu oznanja Božjo 
besedo. Zato je uporabil vsa 
razpoložljiva sredstva in zna-nje 
tistega časa. S celotnim prevodom 
Svetega Pisma smo bili Slovenci 
uvrščeni v krog kulturnih evropskih 
narodov. Od tu lahko črpamo naš 
narodni ponos in samozavest. Tisk 
spada med najstarejša sredstva 
obveščanja. Tudi danes ima še 
vedno kljub številnim drugim 
možnostim obveščanja in 
izobraževanja nezamenljivo vlogo in 
poslanstvo. Cerkev je bila vedno 
med uporabniki tega sredstva. Tudi 
danes nas kristjane in vse ljudi, ki 
iščejo resnico vabi k branju verskega 
tiska. V Sloveniji so hvala Bogu minili 
časi, ko je za tisk verskih vsebin 
primanjkovalo papirja. Danes imamo 
velike možnosti v najsodobnejši 
tehniki tiska oznanjati evangelij. Na 
nas pa je, da uporabimo te možnosti 
za našo izobrazbo in tudi hrano 
duha. Vedno bolj opažamo kako 

pomanjkljiva je verska izobrazba 
Slovencev in posledično s tem tudi 
kvaliteta življenja. Številne vrednote, 
ki so stoletja dajale moč in oporo 
smo prevrednotili in s tem naredili 
težko popravljivo škodo za naše 
življenje. Tisočletje in stoletja stare 
vrednote delavnosti in poštenosti, 
zvestobe Bogu in domovini, 
zvestobe bližnjemu, solidarnosti, 
pomoči in odpuščanja bolehajo za 
anemijo ali slabokrvnostjo, ki je v 
zdravstvenem pogledu huda 
bolezen. Anemija duha povzroča 
sivino življenja, nezadovoljstvo, 
brezciljnost in nesmisel bivanja. 
Verski tisk nas poučuje in osvešča, 
ter kaže pot k človeka vrednemu 
življenju, ki ima svoj cilj v sreči 
večnega življenja. Človek se je kot 
razumno bitje dolžan poučiti o 
temeljnih vrednotah za življenje. To 
pa mu v veliki meri omogoča verski 
tisk. Verski tisk ima veliko vzgojno in 
tudi misijonsko poslanstvo. Poskrbi-
mo, da bodo v naših domovih priso-
tne tudi duhovne in verske vsebine, 
ki bodo hranile našega duha. 
NAROČILO VERSKEGA TISKA 
Še vedno imate možnost na novo 
naročiti verski tisk. Zbirko Mohorjeve 
Družbe lahko do svečnice naročite 
še po prednaročniški ceni 44,00 €

SMEH PRIPOROČAMO 
 

ORANŽADA - Štajerec je vstopil v ljubljansko restavracijo in naročil natakar-
ju: "Oranžado, prosim." "Žal oranžade nimamo." "Kok to?" "Kokto pa imamo." 
 

ZABAVA - Dva fakirja se uležeta na žebljičke, ko eden pravi: "Jutri moram k 
zobozdravniku." "Ti pa vedno misliš na zabavo!" mu nevoščljivo reče drugi. 
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OZNANILO V SINAGOGI Mr 1,21-28 
Sinagoga je judovska molilnica in svet prostor, 
kjer so se zbirali Judje zlasti vsako soboto k 
molitvi, branju, premišljevanju in razlagi 
Svetega Pisma. Vsi večji kraji so imeli 
sinagogo. V Kafarnaumu so med leti 1905 in 
1926 obnovili, ali bolje iz ruševin dvignili 
starodavno sinagogo v kateri je tudi Jezus 
imel svoj nastopni govor. To je še danes 
občudovanja vredna zgradba po svoji 
velikosti in arhitekturi. Po njihovi navadi se je za 
razlago lahko priglasil vsak, ki se je čutil od 
Boga nagovorjenega, da spregovori. Zato 
se je tudi Jezus priglasil in tako v sinagogi 
začel svoje javno delovanje. Tu je doživel 
tudi srečanje s hudobnim duhom, ki mu 
zakliče:«Kaj imamo s tabo Jezus Nazarečan?« Jezus mu ukaže: »Umolkni in 
pojdi iz njega!« Za prisotne ljudi je bil to velik šok. In evangelist zapiše, da se 
je glas o Jezusu po tem dogodku razširil po vsej okolici.  
V Jezusovem času je bilo veliko ljudi, ki so bili prepričani, da je v svetu veliko 
hudih duhov, ki škodujejo ljudem. Danes vemo, da je šlo bolj za psihične 
bolezni, ali za odvisnost od grešne navade, ki so jih takrat razlagali kot 
posledico vpliva hudega duha. Cerkev ne zanika možnosti vpliva hudega 
duha do te mere, da more resno ogroziti človekovo zdravje in življenje. 
Vzemimo za primer hudo sovraštvo, ki lahko človeka duhovno in telesno 
uniči. Ali za razne škodljive odvisnosti od droge, alkohola, potrošniške 
miselnosti, obsedenosti z igralništvom in v novejšem času z računalnikom. 
Vse to lahko tako zasvoji človeka, da mu vzame svobodno voljo in ga naredi 
za sužnja. Kristjani smo otroci svobode. Za to notranje svobodno življenje si 
moramo dan za dnem prizadevati. Vemo, sami smo pogosto nemočni, zato 
prosimo tudi za božjo pomoč. 



5. NEDELJA V CERKVENEM LETU 5. februar 
JEZUS JIH VELIKO OZDRAVI Mr 1, 
29-39. Zakaj je Jezus delal čudeže? 
Vprašanje, ki ga pogosto zastavijo 
otroci pri verouku in tudi sicer se to 
vprašanje pojavi človeku, ki razmišlja 
o Jezusovi osebnosti, njegovem 
nauku in delu. Najprej je dobro 
vedeti, da Jezus ni storil nobenega 
čudeža v svojo korist. V najtežjem 
trenutku zemeljskega 
življenja sliši očitek:« 
Mesija, Izraelov kralj, 
stopi s križa in bomo 
verovali (Mr 
15,32).« Jezus 
molči in trpi. Na 
njem so se 
uresničile besede 
preroka 
Izaija:«Tisti dan 
bodo gluhi slišali, 
slepi spregledali 
(Iz 28, 18)« Ko ga 
Janezova učenca 
vprašata, ali je on 
obljubljeni Mesija, 
je odgovoril:« Pojdita in sporočita 
Janezu, kar stas videla in slišala: 
slepi spregledujejo, gluhi slišijo, 
hromi hodijo, gobavi se očiščujejo, 
mrtvi se obujajo, ubogim se oznanja 
blagovest! (Lk 7,22)« Jezus s čudeži 
potrjuje svoj božanski izvor. In s 
čudeži pokaže na izredno usmiljenje, 
ki ga ima do vseh tako ali drugače 
trpečih. Dvomljivcem o njegovem 
božanskem izvoru pravi: »Če ne 
verujete moji besedi, verujte delom!« 
Jezusovi čudeži niso samo ilustracija 
Njegovih besed, ampak govorijo 
sami zase, so govorica nevidnega. 

Njegovi čudeži imajo veliko simbolno 
moč za razlago zakramentov. Tako 
svatba v Galilejski Kani predstavlja 
mašno daritev in večno gostijo in je 
temelj zakramenta svetega zakona. 
Pomnožitev kruha je temelj 
zakramenta evharistije, obuditev 
Lazarja in mladeniča iz Naima, pa 
mrtvoudne deklice je napoved 

vstajenja in večnega 
življenja. Zakramenti 
so nadaljevanje 

Jezusovih 
čudežev. Pri 

podeljevanju 
zakramentov je 

Jezusova 
čudežna moč še 

vedno prisotna. Še 
vedno se dogajajo 

tudi telesna 
ozdravljenja, zlasti na 
romarskih krajih, na 
priprošnjo Jezusove 
matere Marije in 

svetnikov. Cerke 
zahteva za razglasitev 

nekega »svetega« človeka za 
svetnika dva čudeža, ki sta se 
zgodila na njegovo priprošnjo. 
Čudeži tako spadajo k samem bistvu 
Jezusove zgodbe. Vseh Jezusovih 
čudežev je v evangelijih zapisanih 
35. Največji med njimi pa njegovo 
vstajenje od mrtvih. Na tem vsa vera 
krščanstva stoji ali pade. Njegovo 
vstajenje je poroštvo našega 
vstajenja in večnega življenja. 
Čudeži niso proti razumu. So pa 
nekaj kar presega razum. Zato se ta 
dejstva tudi imenujejo čudeži. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
2. februar: SVEČNICA, slovesni praznik z 
mašami po prazničnem redu. Pri vseh 
mašah blagoslov sveč. Prav je, da imamo 
doma blagoslovljeno svečo, ki jo prižgemo 
ob različnih priložnostih. Nekaj sveč bo na 
voljo tudi v prosti prodaji v cerkvi. 
3. februar, sveti Blaž, škof in mučenec. 
Med mašo blagoslov svetega Blaža. 
KARITAS v torek 7. februar. Občni zbor in 
zbiraje oblačil in drugih dobrin. 
8. februar Prešernov dan in kulturni 
praznik. Slovenci imamo praznik kulture. 
Naj ta dan ne bo prazen! Naj nas osvesti, da 
brez kulture, življenja po pravilih o lepem 
vedenju ni kvalitete bivanja. Prizadevajmo si 
za kulturo srca, ki ima svoj najgloblji temelj v 
Bogu. Prešeren je bil kljub omejenostim 
svoje človeške narave, človek kulture, vere 
in zaupanja v Boga in človeka. 
Srečanje zakonskih skupin: I. 2. februarja 
in II. 9. februarja. 
11. februar, MOLITVENI DAN ZA DUHOV-
NE POKLICE bo letos v župniji Ljubljana 
Polje. Ob 9.00 uri sveta maša, nato češčenje 
Najsvetejšega z molitvijo za duhovne 
poklice. Lepo vabljeni k sv. maši in molitvi. 
12. februar, šesta nedelja med letom. Po 
vseh mašah običajno darovanje za 
razsvetljavo in ogrevanje. V cerkvi porabimo 
cca. 3000 litrov olja v eni ogrevalni sezoni. 
Ta izdatek predstavlja velik strošek za 
župnijsko blagajno. Naj velikodušnost še 
naprej ogreva našo cerkev in obiskovalce. 
 

PONEDELJEK 30. 1.  
19.00 + Slavka Morela 

TOREK 31. 1.  
19.00 I. + Kati Avsec obl 
         II. + Rozalija Kolar 30. dan 

SREDA 1. 2.  
7.00 v čast sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 2. 2. SVEČNICA 
8.00 + Brudarjevi 
18.00 + Marija Majdič 
19.00 + Joži Ogrin obl. 

PETEK 3. 2. 
19.00 + Anton Pozaršek obl. 

SOBOTA 4. 2.  
18.00 + Valjavec /Dol 

5. nedelja med letom 5. 2. 
7.00 za farane 
8.30 + Ivan Jurič  
10.00 + Štefan Kadivc obl. 

PONEDELJEK 6. 2.  
19.00 + družina Žvab 

TOREK 7. 2.  
19.00 + Franc in 
             Antonija Loboda obl. 

SREDA 8. 2. 
7.00 + Janez Majdič/Beričevo 

ČETRTEK 9. 2. 
18.00 Beričevo: 
   + Frančiška Kraupner 30. dan 
19.00 + starši in brata Zorman  

PETEK 10. 2.  
19.00 + Stojan Hribar obl.  

SOBOTA 11. 2. 
9.00 Ljubljana Polje:  
        za farane Dola 
18.00 + Kovačevi / Kleče 

6. nedelja med letom 12. 2. 
7.00 + Janez in starši  
           Gostinčar obl. 
8.30 + Slavka Runtas obl. 
10.00 + Klemenc in Rovšek 

5. NEDELJA MED LETOM 5. februar 2012 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Tone Z., Andreja K. 
čiščenje in krašenje: PODGORA 
6. NEDELJA MED LETOM 12. februar 2012 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Aleš P., Irena J. 
čiščenje in krašenje: ZAJELŠE 


