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3. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,21-30) 
Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor 
ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz 
njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste 
povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v 
Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: 
Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko 
vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev 
in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih 
razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času 
preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« 
Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli 
na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. 
On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. 

Nedelja Božje besede 2022 
Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma, ki ga je 
papež Frančišek s pismom Odprl jim je um leta 2019 
razglasil za vso Cerkev in ga obhajamo v mesecu 
januarju, na 3. nedeljo med letom.  
Geslo letošnje nedelje je: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti 
in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 24,35) Geslo je že tretje leto 
zapored vzeto iz odlomka o emavških učencih, predstavlja zadnjo in ključno stopnjo 
Jezusovega učenca. Če smo v letu 2021 skupaj z emavškima učencema »odprli oči in 
spoznali Gospoda«, smo tokrat vabljeni k oznanjevanju. To je Božja pedagogika, ki 
učenca vabi, da prestopi meje samozadostnosti individualizma in stopi v občestvo. 
Učenec je povabljen, da od poslušanja ali branja Božje besede stopi na pot 
oznanjevalca. Geslo bi lahko ubesedili tudi s sloganom: Od branja do oznanjevanja, 
od bralca do pričevalca. 

Biblija kot Sveto pismo govori o Kristusu in ga oznanja kot tistega, ki mora skozi 
trpljenje, da vstopi v svojo slavo (prim. v. 26). Ne le del, temveč celotno Pismo govori 
o njem. Brez tega besedila sta njegova smrt in vstajenje nedoumljiva. Zato ena izmed 
najstarejših izpovedi vere poudarja, da je Kristus »umrl za naše grehe, kakor je v 
Pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. Prikazal se je 

Kefu«. Ker Pismo govori o Kristusu, nam omogoča verovanje, da njegova smrt in 
vstajenje ne pripadata mitologiji, temveč zgodovini; nahajata se v središču vere 
njegovih učencev. Povezava med Svetim pismom in vero vernikov je globoka. Ker 
vera prihaja iz poslušanja, poslušanje pa je osredotočeno na Kristusovo besedo, 
povabilo, ki iz tega izvira, poudarja nujnost in pomembnost, ki ju morajo verniki 
nameniti poslušanju Gospodove besede tako v bogoslužnem dejanju kot v osebni 
molitvi in premišljevanju. 

Iz papež Frančišek, apostolsko pismo Odprl jim je um 

V mesecu verskega tiska priporočamo, da bi bila vsaka družina naročena vsaj na 
en verski časopis ali revijo. Posebej priporočamo: Družino z mesečno prilogo Naša 
družina, Ognjišče, letno zbirko Mohorjevih knjig, Mavrico, Prijatelja za starejše, 
bolnike, invalide in njihove prijatelje, Brata Frančiška in Frančiškovega prijatelja, 
Tretji dan, Misijonska obzorja, Knjižice Slave,  Božja Beseda med nami. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. januar 

3. nedelja med letom 

Henrik Suzo, redovnik                 

  800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   Za pravo pamet 
1100  Tremerje: Po namenu 
1800  † Ivanka Ilc (gr. 21) 

PONEDELJEK, 24. januar 
Frančišek Saleški, škof 

  800   † Ivanka Ilc (gr. 22) 
1800   †† Franc Koren in sorodniki 

TOREK, 25. januar 
Spreobrnitev ap. Pavla 

  800   † Ivanka Ilc (gr. 23) 
1800   Po namenu 

SREDA, 26. januar 
Timotej in Tit, škofa 

  800  † Ida Mavrič (30. dan) 
1800  † Ivanka Ilc (gr. 24) 

ČETRTEK, 27. januar 
Angela Merici, devica 

  800  † Ivanka Ilc (gr. 25) 
1800  Po namenu 

PETEK, 28. januar 
Tomaž Akvinski, d., c. u. 

  800   † Ivanka Ilc (gr. 26) 
1800   Po namenu 

SOBOTA, 29. januar 

Konstantin, škof 

  800   †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
  800   † Ivanka Ilc (gr. 27) 
1800   †† Fanika in Franc Golec 

NEDELJA, 30. januar 

4. nedelja med letom 

Martina, mučenka                 

  800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Marija Franc in Majda Hostnik 
1100  Trem.: †† Angela in Ivan Skale 
                                    ter Ludvik Lešek 
1800  † Ivanka Ilc (gr. 28) 
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