
 
 

             29. januar 2012  
 
 
 

NEDELJA 4. MED LETOM – nedelja Svetega pisma     

29.01.      
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Franca in Marijo Rednak  
ob 10h    za +Alojza Pogladič in Florjančeve, obl.  

Ponedeljek Martina, mučenka                                                        
30.01.                 ob 18h    za +Ivana Šuper, ml.                          

Torek Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev                                                                            
31.01.            ob 7h      za +Anico Čakš                                     

Sreda Brigita Irska                                                                                
01.02.       ob 7h      za +Frančiška Grobelnik                    

Četrtek JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA                                                                                                                                               
02.02.       ob 7h      za rajne Tomanove iz Hramš  

ob 16.30    na Pernovem  za +Pavlo Siter                            
ob 18h    za +Danijela Kugler, 30. dan    

Petek Blaž, mučenec – prvi petek                                                                                                                                                
03.02. ob 18h    za +Franca Šmarčan                                        
Sobota prva sobota                       
04.02.          ob 7h      za rajne Johanove in Borinčeve             
NEDELJA 5. MED LETOM                                  

05.02. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za +Janija Podmiljšak             
ob 10h    za +Terezijo Vengust, obl.                     

 



 
* V januarju sem, kot je običaj, hodil po blagoslovih hiš in družin v naseljih 
Galicija, Gorica, Pirešica in Železno. Pri šestih hišah jih po večkratnih obiskih ni bilo 
doma. Če želijo obisk, me lahko pokličejo (041/556 751).  
 
 
************************************************************* 
 
                      MISLI OB NEDELJI SVETEGA PISMA               
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
Sveto pismo ni knjiga predpisov, načel, teoloških resnic. Pač pa je zapis izkustva 
odnosa z Bogom – izkustva ljudstva, posameznika, skupine. Zapis, ki govori o tem, 
kako Bog išče človeka in ga vedno znova najdeva. Res je, da mi iščemo Boga, a še bolj 
temeljno Bog išče nas. Sveto pismo je en sam zapis o medsebojnem iskanju med 
Bogom in človekom, o skrivnosti Boga, kakršen on vselej je. O tem, kdo je, kakšen je 
Bog do človeka sedaj, danes. Tudi o tem, kdo in kakšen je do mene in tebe. Gre torej za 
prodiranje v skrivnostno govorico Boga po Svetem pismu tebi: Kaj tebi govori Božja 
beseda? Sveto pismo je Božja beseda, beseda Boga in govori osebno tebi, zate, za tvojo 
situacijo. 
                                                                                                                                                     Po: p. M. Bizantu 

Čeprav je Sveto pismo zelo obsežna knjiga, ali bolje rečeno zbirka 
knjig, ki so različne tako po vsebini kot po obliki, je njegovo 
osnovno sporočilo preprosto in enovito. Osnovno sporočilo 
Svetega pisma ne meri na neko idejo ali prepričanje, ampak kaže 
na določeno osebo – na Jezusa Kristusa in na njegov edinstveni 
pomen za vsakega posameznega človeka ter za vse človeštvo. 
Dobra novica o Jezusu je trdno izhodišče, ki nam pomaga brati in 
razumevati Sveto pismo, nekakšen »ključ«, s katerim prodremo 
tudi v njegove zahtevnejše odlomke. 

 

Po: www.biblija.net 
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