
 
 
 

 

 

5. JANUAR 2020             -                2. NEDELJA PO BOŽIČU                  -                LETO VI,  št. 1 

V začetku je bila Beseda in Beseda je 
bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta 
je bila v začetku pri Bogu. Vse je 
nastalo po njej in brez nje ni nastalo 
nič, kar je nastalega. V njej je bilo 
življenje in življenje je bilo luč ljudi in 
luč sveti v temi in tema je ni sprejela. 
(Jn 1,1–5) 
 

»IN BESEDA SE JE UČLOVEČILA IN SE 
JE NASELILA MED NAMI.« 

… Vemo, kaj to pomeni za nas kristjane. Božji Sin, druga oseba Svete Trojice, 
se je spustil v telo Device in tako postal človek kakor mi. »Med nami je razpel svoj 
šotor.« To je osrednja krščanska resnica, ki nas skupaj z resnico o Sveti Trojici 
razlikuje od vsake druge religije. Skoraj vse religije si predstavljajo razum kot 
možnost »dviganja« k Bogu, gradijo nekakšno piramido, na vrhu katere bi lahko 
srečali božanstvo. V krščanstvu pa se zgodi prav nasprotno: Bog je tisti, ki se je 
spustil med ljudi in nas vse vodi k sebi kot narobe obrnjena piramida, ki vsa s 
konico sloni na zemlji. Ta Sin »z besedo svoje moči nosi vse« (Heb 1,3). 

Toda omenjeni Janezov prolog je kristjane vedno spominjal še na neko drugo 
resnico: da tudi v njihovem življenju beseda mora »postati meso« (se učlovečiti), 
kar pomeni, da se mora vera izražati v delih, ljubezen se mora spremeniti v 
konkretna dobra dela. Če ne, pravi sv. Jakob, je mrtva. Goethe je v Faustu takole 
parafraziral prvi verz prologa: »V začetku je bilo dejanje.« Ni povsem zgrešil; v 
Bogu sta namreč beseda in dejanje eno. Beseda se nikoli ne vrača k njemu, ne da 
bi obrodila to, za kar jo je poslal. Beseda naredi to, kar pomeni.  

Žal pa to ne drži za nas. Naša velika nevarnost je prav v tem, da se 
osredotočimo na besede, nikoli pa ne preidemo k dejanjem.  

V času, v katerem smo dobesedno pod poplavo besed, sporočil, oglasov, 
izrečenih in natisnjenih besed, je potreben posebne vrste post; post od besed. 
Naj iz naših ust ne prihajajo nepotrebne besede, v nas pa naj ne vstopa množica 
nekoristnih, celo praznih in škodljivih besed. Potrebno se je razstrupiti. Manj 
govoriti in več narediti. 

Konkretno se lahko odločimo, da bomo storili kakšno dobro delo, kakšno 
domače opravilo, ne da bi o tem komu govorili, preprosto molče, da bi nekako 
zadostili za vse tiste priložnosti, ko smo govorili, kaj vse bi bilo potrebno storiti, 



sami pa tega nismo naredili. V sebi razvijajmo čut za stvari, ki ostanejo na 
skrivnem med nami in Bogom ali pa vsaj med nami in našo vestjo. 

Rad bi sklenil s trditvijo, s katero se sklene Janezov prolog; ta nam omogoča 
videti osrednje mesto Besede v našem odnosu do Očeta: »Boga ni nikoli nihče 
videl; edinorojeni Sin, ki je v Očetovem naročju, on je povedal.«   Po: R. Cantalamessa 

 
PRIŠEL JE, DA BI PRIČEVAL O LUČI 

Kjer je tema, se rada prikriva hudobija, kjer je luč, pa so dela očitna. Že v 
navadnem življenju je tako, nič drugače pa ni v življenju z Bogom. Sveti 
Pavel pogosto govori o luči in kristjane imenuje »otroke luči«. »Kakor otroci 
luči,« pravi, »hodimo v vsej ponižnosti in preprostosti«. Ob srečanju  z 
Jezusom–Otrokom je starček Simeon zapel hvalospev, ki ga duhovniki 
molimo vsak večer ob sklepu molitvenega bogoslužja (brevirja). V nedeljah, 
ki so pred nami, bomo še pogosto slišali besede o luči. Cerkev svoje člane 
sprejme in jih ob odhodu pospremi s Kristusovo lučjo. Pri krstu duhovnik 
povabi starše, da prižgejo krstno svečo otroka ob velikonočni sveči, ki 
predstavlja vstalega Kristusa, in pri tem pravi: »Sprejmite Kristusovo luč! 
Starši in botri, ohranite luč, ki vam je zaupana, da bodo vaši otroci v 
Kristusovi luči varno hodili kot otroci luči, vztrajali v veri in šli z vsemi 
svetniki v nebesih prihajajočemu Gospodu naproti.« 

Tej luči, ki jo od roda do roda prenašamo kot olimpijsko baklo, je treba 
dajati vedno nove hrane, da ne ugasne. Ta hrana je zvestoba besedi. 

Za rajne Cerkev pošilja prošnjo: »Večna luč naj jim sveti, Gospod.« Luč v 
nas pogosto ugaša, ker ni žive povezave s Kristusom – pravo Lučjo, ki 
razsvetljuje ta naš svet. Naše krščansko poslanstvo je, da bi pričevali o Luči. 
Luč je dobrota, iskreno prijateljstvo, poštenost, nesebična ljubezen. Vse to 
razsvetljuje življenje nam in drugim ter pričuje o Bogu, ki se je naselil med 
nami. 

V življenju je treba sijati Kristusa – Luč sveta. »Če moreš biti zvezda na 
nebu,« je zapisal nekdo, »bodi zvezda na nebu! Če pa ne moreš biti taka 
zvezda, bodi kres na hribu! Če ne moreš  biti kres na hribu, bodi svetilka v 
hiši!« Ta je najbolj dragocena. Po: S. Čuk 

, 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI 
Jutri, v ponedeljek, je praznik Gospodovega razglašenja – sv. Trije Kralji. 

Sveta maša bo ob 8.30 uri. Lepo vabljeni. 
Praznik Sv. treh kraljev ali Gospodovo razglašenje velja za enega 

najstarejših praznikov v Cerkvi. Njegova zgodba je znana. Ob času 
Jezusovega rojstva se je na Vzhodu prikazala čudovita zvezda. Modri – tako 
jim pravi evangelij – so bili učeni možje odličnega rodu, ki so imeli pri 
vladarjih velik vpliv. Zato jim pravimo kralji. Razsvetljeni od milosti, nemara 
poučeni po Ballamovi prerokbi, ki so jo poznali tudi v Arabiji, so šli na pot in 
prišli v Jeruzalem. Tam so spraševali: »Kje je novorojeni judovski kralj? 
Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli 
poklonit!« (Mt 2, 2) 



Herod in z njim ves Jeruzalem se je prestrašil. Verjetno se je to modrim 
zdelo čudno. Zakaj pred Odrešenikom sveta trepečejo lastni rojaki? Herod je 
sklical velike duhovnike in pismouke in ti so mu povedali, da se mora po 
prerokovem zapisu novi kralj roditi v Betlehemu. Toda nihče od njih se ni 
zganil, da bi šel v Betlehem. Tedaj je Herod poslal modre kot nekakšne 
skrivne policiste, naj gredo v Betlehem, vse poizvedo in mu pridejo poročat, 
da se mu bo šel tudi on poklonit. Ko so odšli proti dve uri oddaljenemu 
Betlehemu, se jim je spet prikazala zvezda, da jih poplača za njihovo vero. 
Vodila jih je in ostala nad krajem, kjer je bilo Dete. Tam so padli predenj, ga 
molili in mu darovali zlata, kadila in mire. V spanju opomnjeni, se niso vrnili 
k Herodu, temveč so po drugi poti odšli v svojo domovino. 

Kasnejša legenda dodaja, da je bilo kraljem ime Gašper, Melhior in 
Baltazar. Še kakšnih trideset let so živeli v svoji domovini, ko je prišel v tiste 
kraje apostol Tomaž, jim vse povedal o Kristusovem trpljenju in jih krstil. 
Njihove zemeljske ostanke so prenesli najprej v Carigrad, od tod v Milano, v 
12. stol. pa v Köln, kamor so tudi naši predniki radi romali 

BOŽIČNI ČAS 
Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot 
družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo 
ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin. 
 
PRAZNIK GOSPODOVEGA OZANJENJA - SVETI TRIJE KRALJI 
Jutri je praznik Gospodovega razglašenja – sveti trije kralji. Sveta maša bo 
ob 9. uri. 
 
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 
Prihodnja nedelja je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se ob tem 
spomnimo tudi na svoj krst, zato bomo pri sveti maši obnovili krstne 
obljube. 



VEROUK 
Zaradi božičnih blagoslovov v vseh župnijah verouka ne bo do 20. januarja. 
Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. 
Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke 
prinesejo k cerkvenim jaslicam. 
 
ZAHVALA OB BOŽIČNIH BLAGOSLOVIH 
V tednu, ki je za nami smo imeli po župniji božične blagoslove domov in 
družin. Hvala vam za lepa srečanja v vašem domu. Bog povrni tudi za vašo 
dobroto in darove s katerimi podpirate našo župnijo in delo duhovnikov. 
Bog povrni za vse dobro in naj bo leto, ki smo ga pričeli res blagoslovljeno. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz 
Kačjega Dola. 
 

2. NEDELJA PO BOŽIČU  

Ponedeljek 
6.1.2020 

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE 

SVETI TRIJE 
KRALJI 

Gašper, Miha, 
Boltežar 

9.00 za † Francija Mahajnc 

Torek 
7.1.2020 

sv. Rajmund 
Penjafortski 

duhovnik 

  

Sreda 
8.1.2020 

sv. Severin 
Noriški 

duhovnik 

  
 
 

Četrtek 
9.1.2020 

sv. Hadrija 
opat 

  

Petek 
10.1.2020 

sv. Gregor Niški 
škof 

  

Sobota 
11.1.2020 

sv. Pavlin Oglejski 
škof 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Antona Turnšek 

Nedelja 
12.1.2020 

NEDELJA 
JEZUSOVEGA 

KRSTA 
sv. Tatjana  
mučenka 

9.00 
 
 

10.30 

za † Lojzko Strašek 
za † Franca Krumpak 
 
za † Dragota Zlodej 
za † Jožefa Baštevc 

 
Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
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