
 

 
 

Resnična luč, ki razsvetljuje  

vsakega človeka,  

je prihajala na svet. 

Beseda je bila na svetu  

in svet je po njej nastal, 

a svet je ni spoznal. 

V svojo lastnino je prišla,  

toda njeni je niso sprejeli. 

Tistim pa, ki so jo sprejeli,  

je dala moč, 

da postanejo Božji otroci,  

vsem, ki verujejo v njeno ime 

in se niso rodili iz krvi  

ne iz volje mesa  

ne iz volje moža, 

ampak iz Boga. 
 

(Jn 1,9–13) 
 

 

TISTIM, KI SO JO SPREJELI, JE DALA MOČ 

 Beseda je postala človek – Bog prihaja med ljudi. V 
teh dneh smo ta stavek že mnogokrat slišali. Nevarno je, 
da bi zaradi tega ta resnična beseda odšla mimo nas, ne 
da bi se nas dotaknila. Bog se je učlovečil. Po besedi je 
postal človek. On, ki ni le beseda, le glas oz. nek zvok, 
ampak Beseda »človek«. Je oseba, ki govori, ljubi, se 
smeje, ki se te dotakne, ki te objame, potolaži … Človek, 
ki ustvarja odnos.  

 Tudi v naših medsebojnih odnosih ne moremo ostati 
zgolj pri besedah. Preiti moramo k nečemu bolj vidnemu, 
otipljivemu. Tako želi Bog na skrivnosten način ostati z 
nami v Jezusu, ki je z nami v vsakem trenutku. Bog na-
mreč z učlovečenjem ni več enak Bogu Stare zaveze, 
kjer so ga ljudje dojemali kot neko bitje na nebu, daleč od 
njih. Bog v Novi zavezi po Jezusu v človeški podobi pri-
haja med ljudi, da ga lahko vidijo z očmi, z njim govorijo, 
se ga dotaknejo, da jih ta Bog lahko objame. Pa ne pri-
haja zgolj med takratno ljudstvo. Prav ta isti Bog želi da-
nes priti med nas. Med bogate in revne, zdrave in bolne, 
mlade in stare, … prihaja povsod, tudi v tiste pore, kjer 
smo najbolj slabotni, najbolj »krvavi«, najbolj nemočni. 
To je veličina Besede, ki se je učlovečila  

 Dejstvo je, da za polno življenje potrebujemo navzoč-
nost bližnjih: njihov čas, ljubezen, besedo vzpodbude, to-
lažbe, sočutja. Potrebujemo dejansko navzočega člove-

ka. In tu je razlog, zakaj se je Bog učlovečil. Da bi ostal z nami, da beseda ne bi ostala hladna, 
nepoznana, zgolj nekje napisana ali slišana, pa ne udejanjena.  

 A ne smemo spregledati tudi naslednjega dejstva, ki nam ga predoča evangelist Janez: 
»Beseda je prišla med svoje, a je niso sprejeli.« Še danes prihaja med nas. Pa tega Jezusa, 
mi, ki smo njegovi, resnično sprejmemo? Danes, tukaj in zdaj moramo sprejeti to učlovečeno 
Besedo in jo ponesti na svoje domove, v svoje družine in jo udejanjiti. Ne more se nam zgoditi, 
da ostanemo sami, saj vsak dan prihaja med nas: po zakramentih, Božji besedi, ljudeh okrog 
nas … Le sprejeti jo moramo. 

Po: P. Pučnik, Radio Ognjišče, 2014 
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Svete maše: 

2. NEDELJA 

BOŽIČNA 

                         2.1. 
Sv. Bazilij in Gregor 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Juršče 

  8,30 Češčenje SRT  
  9h +Jože in Vilma Šabec, Trnje 63, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Dušan Bizjak, Juršče 15, obletna 

Ponedeljek      3.1. 
Presv. Jezusovo ime 

Palčje 17,30 Za zdravje, Palčje 22 in 25/a 

Torek              4.1. 
Sv.Angela Folinska, red 

Klenik 17,30 +Franc Dekleva, Klenik 4/b 

Sreda            5.1. 
Sv. Emilijana, devica 

Zagorje 17,30 +Jože Žele, Zagorje 120, obletna  

Četrtek           6.1. 
GOSPODOVO  

RAZGLAŠENJE 

Trnje 

Zagorje 
17h +Ivan Čekada, Ilr.Bistrica, dar. Trnje 73 

18,30 +Marija Čeligoj, Parje 16, obletna  

Petek                7.1. 

Sv.Rajmund Penjafor. 
Zagorje 
Trnje 

17h +Milka, Anton in Tone Kavčič, Zagorje 115 
18,30 +Franc Rebec, Trnje 73 

Sobota            8.1. 
Sv.Severin Noriški,op 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Frančiška in Janez Čelhar, dar. Knežak 2 

NEDELJA 

JEZUSOVEGA 

KRSTA 

                     9.1. 
Bl. Pij IX, papež 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Jože Smrdelj, Trnje 23, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Anton in Doroteja Pavlovič, Palčje 2, obletna 

 

- VEROUKA ta teden še ni, zato pa pridite vsi veroučenci k sv. maši v četrtek, 
na praznik Sv. treh kraljev. S seboj prinesite tudi škatlico z vašimi darovi za 
lačne otroke po svetu in jo položite v cerkvi na jaslice kot izraz svoje ljubezni do 
Jezusa. On namreč pravi: »Kar ste storili kateremu svojih najmanjših bratov, 
ste meni storili!« 
- KOLEDOVANJE: Ker tudi letos zaradi pandemije koronavirusa vas koledniki ne 
morejo obiskati in vam po običaju naznaniti Jezusovo rojstvo, obenem pa prositi 
za darove namenjene našim misijonarjem po svetu, vas prosimo, da prinesete 
svoj dar v cerkev in ga date v pripravljen nabiralnik. To lahko storite še danes ali v 
četrtek, na praznik Sv. Treh kraljev. Kjer je maša na podružnicah, lahko tudi takrat 
oddate svoj dar. Na mizici za tisk si vzemite letake, na katerih je opisano, kaj so v 
misijonih napravili z zbranimi darovi lanske TKA, ki je potekala podobno letošnji, 
pa tudi načrte in prošnje za letošnjo trikraljevsko nabirko. Če imate plastična vrata 
in ne morete napisati s kredo: 20 + G + M + B + 22, si vzemite tudi nalepko s tem 
napisom. Že vnaprej se vam zahvaljujem v imenu misijonarjev, ki bodo deležni 
vaše pomoči! Bog vam stokratno povrni! 
- Kot je že zgoraj zapisano, je v četrtek, 6.1. slovesni praznik GOSPODOVEGA 
RAZGLAŠENJA ali SVETI TRIJE KRALJI. Sv. maša bo v Trnju ob 17h in v Za-
gorju ob 18,30. Lepo vabljeni k sv. maši! Tudi pred tem praznikom je (tretji) sveti 
večer. Tudi ta večer pokropimo (in pokadimo) svoj dom in molimo ob jaslicah. 
 



 
 

- Ta teden je tudi PRVI PETEK (in sobota) V MESECU.  Vabim k zadostilnemu 
sv. obhajilu. 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga 
pridem obhajat, naj mi sporoči! 
- V NEDELJO (9. januarja) je PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA. S tem prazni-
kom se božična doba bogoslužno zaključi. A vendar še do svečnice lahko pojemo 
tudi božične pesmi. 
 

BESEDA 
 

Beseda deluje, nas oblikuje. Beseda 

daje življenje, gradi, dviga, zdravi, re-

šuje. Beseda pa tudi ruši, uničuje, za-

vaja. Danes pogosto slišimo in bere-

mo besede, ki so lažnive, ki rušijo, ki 

razdvajajo, ki uničujejo, ki zavajajo. 

In v takem okolju se človek nehote hi-

tro navzame izkrivljanja, razvredno-

tenja, laži. Zato je potrebno besedo 

varovati, negovati, ohranjati, podar-

jati. 

Zaradi obilice besed nismo nič pa-

metnejši, nič boljši. Besede je potreb-

no dati na rešeto. Iz množice besed je 

potrebno izbrati tisto, kar je vredno, 

kar daje in krepi življenje, kar dviga 

in bogati. Mreža na tem rešetu so be-

sede apostola Janeza: »Beseda je bila 

pri Bogu.« Če je moja beseda, izgo-

vorjena ali zapisana, bila najprej pri 

Bogu, če torej izhaja od njega, ki je 

Resnica, ki je Dobrota, potem so moje 

besede nekaj vredne, potem bogatijo, 

potem dajejo in ohranjajo življenje. 

Če pa moja beseda prihaja samo iz 

mojega srca ali iz moje pameti, ne da 

bi se dotaknila večne Resnice in Do-

brote, ne bo nikogar obogatila, niko-

mur pomagala. 

Besede, ki jih berem ali poslušam, 

spuščam skozi Janezovo rešeto. Vpra-

šam se: Je bila ta beseda, ki sem jo 

prebral, ki sem jo slišal, pri Bogu? Je 

bil ta človek, ki jo je izgovoril ali za-

pisal, pri Bogu? Biti pri Bogu ne po-

meni biti v cerkvi, se udeležiti bogo-

služja. Seveda tudi to pomaga, da smo 

lahko pri Bogu. Biti pri Bogu pomeni, 

prizadevati si za vse, kar je lepo, do-

bro, pošteno, pravično. 

   Če spoznam, da kakšna beseda ni 

bila pri Bogu, otresem besedo iz svo-

jih ušes in iz svojega srca in iščem 

drugo, ki prihaja iz dobrega vira, z 

dobrim namenom. Potrebno je torej 

aktivno sprejemanje besed. Potrebno 

je razmišljanje. Potreben je pogost 

počitek pri Besedi, ki je bila v začetku. 

Kajti v njej je življenje in življenje je 

luč ljudi. In luč Besede sveti tudi v 

najtrši temi. 

 
Po: L. Kozar, Radio Ognjišče 
 

 

»Vse božansko Sveto pismo sestavlja eno samo knjigo in ta knjiga je Kristus, govori 

o Kristusu in najde v Kristusu dopolnitev« (Hugo de San Vitores, De arca Noe 2,8).  

Za vsakega človeka je potrebno, da najde globok smisel za svoj obstoj. Za to ne zado-

stujejo knjige, niti Sveto pismo ne. Otrok iz Betlehema nam razodeva in posreduje re-

snično, dobro in zvesto obličje Boga, ki nas ljubi in nas niti v smrti ne zapusti. Janez 

zaključi Uvod z besedami: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki biva v 

Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 1,18). 



7. januar 
RAJMUND 

 

Rodil se je rodil okoli leta 1175 na gradu 
Penjafort nedaleč od Barcelone kot poto-
mec katalonske plemiške rodbine. Starši so 
mu nudili vse možnosti za temeljito izobraz-
bo. Vzporedno z učenjem svetnih predme-
tov se je izobraževal tudi v cerkvenih disci-
plinah in se pripravljal na duhovniški poklic, 
vendar se tedaj še ni dal posvetiti. Po kon-
čanem šolanju je bil nekaj časa profesor na 
šoli, katero je obiskoval, nato pa se je pro-
fesuri odpovedal in šel študirat cerkveno 
pravo v Bologno. Tam je dosegel doktorski 
naslov in postal profesor. Sad njegovih pre-
davanj je bila zajetna knjiga z naslovom 
Summa iuris (Pravna zbirka), ki je bila naj-
boljši pravni učbenik 13. stoletja. Ko so v 
Bologno prišli dominikaci, se je odpovedal 
učenjaški slavi in profesuri ter se vrnil v 
Barcelono. Tam je bil posvečen v duhovnika 
in škof ga je imenoval za generalnega vikar-
ja. To službo je opravljal le kratek čas, saj je 
nato vstopil v dominikanski red. Papež Gre-
gor IX. ga je okoli leta 1230 poklical v Rim 
za svojega spovednika in najožjega sode-
lavca. Tudi tam se je ukvarjal s pravnimi od-
loki in cerkvenimi zakoni. 1238 je bil izvoljen 
za vrhovnega redovnega predstojnika do-
minikancev. Po dveh letih se je tej službi 
odpovedal in se posvetil reševanju krščan-
skih ujetnikov iz muslimanske sužnosti. Du-
ševna zbranost in stalna odpoved sta mu 
podaljšali življenje. Umrl je 6. januarja 1275 
v Barceloni, star okoli sto let.  
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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj pomeni ime »Jezus«? 
 

Jezus v hebrejščini pomeni »Bog rešuje«. 
(KKC 430–435, 452) 
 

V Apostolskih delih pove Peter: »Kajti pod 

nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, 

po katerem naj bi se mi rešili« (Apd 4,12). 

Vsi misijonarji so v bistvu prinašali ljudem 

to oznanilo.  
 

Kako prav beremo Sveto pismo? 
 

Sveto pismo beremo prav, če ga beremo 

molitveno, se pravi s pomočjo Svetega 

Duha, pod katerega vplivom je nastalo. 

Je Božja beseda in vsebuje odločilna Bož-

ja sporočila nam.  
(KKC 109–119, 137) 
 

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, na-

menjeno vsakemu izmed nas. Zato moramo 

Svete spise sprejemati z veliko ljubeznijo in 

spoštovanjem: najprej velja to, da je treba 

Božje pismo resnično brati, to pomeni, da si 

ne izbiram posameznosti in ne prezrem ce-

lote. Celoto moram potem razlagati z ozi-

rom na njeno srčiko in skrivnost: Jezusa 

Kristusa, o katerem govori celotna Biblija, 

tudi Stara zaveza. Svete spise moram torej 

brati v isti živi veri Cerkve, iz katere so na-

stali. 
 

Zakaj lahko Jezusa razumemo le kot 

'skrivnost'? 
 

Ker Jezus sega v Boga, ga ne moremo ra-

zumeti, če izključimo nevidno božjo re-

sničnost.  
(KKC 525–530, 536) 
 

Vidna stran pri Jezusu kaže na nevidno. V 

Jezusovem življenju vidimo številne resnič-

nosti, ki so silno navzoče, razumemo pa jih 

lahko le kot skrivnost. Takšne skrivnosti so 

na primer Božje sinovstvo, učlovečenje, Kri-

stusovo trpljenje in vstajenje. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

TATOO – »A zelo boli, ko ti delajo 
tatoo?« – »Hja, odvisno od lokaci-
je.« – »Jaz sem iz Kranja.« 
 


