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NEDELJSKI EVANGELIJ Jn 1,29-34

	In	Janez	je	pričeval:		
»Videl	sem	Duha,		
ki	je	prihajal	kakor	golob		
z	neba	in	ostal	na	njem.		
In	jaz	ga	nisem	poznal;		
ali	ta,	ki	me	je	poslal		
krščevat	z	vodo,	mi	je	rekel:		
›Na	kogar	boš	videl		
prihajati	Duha	in		
ostati	na	njem,		
ta	je,	kateri	krščuje		
s	Svetim	Duhom.‹		
In	jaz	sem	videl	in	sem	priča,		
da	je	ta	Božji	Sin.«	

(Jn	1,32–34)	
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MOŽ,	KI	JE	PRED	MENOJ	

Za	menoj	pride	mož,	ki	je	pred	menoj,	je	govoril	Krstnik	ob	Jordanu.	S	tem	je	pričal,	
da	je	Jezus	Bog,	kar	je	pozneje	ponovno	potrdil.	Na	koncu	evangelijskega	odlomka	
beremo:	»Jaz	sem	videl	in	sem	priča,	da	je	to	Božji	Sin.«	Ta	Božji	Sin,	večna	Beseda,	
se	 je	učlovečil	po	devici	Mariji	 in	postal	v	določenem	času	določen	človek,	Jezus	 iz	
Nazareta.	Ob	njem	so	se	ljudje	spraševali:	Ali	ni	to	tesarjev	sin?	Ali	ni	njegova	mati	
Marija?	In	njegovi	bratje,	ali	niso	Jakob	in	Jožef	in	Simon	in	Juda?	
S	tem	da	je	postal	določen	človek	v	določenem	času,	je	na	skrivnosten	način	postal	
vsak	človek	v	vsakem	času.	Bil	je	pred	mano,	pomeni:	bil	je	v	Adamu,	bil	je	v	Abelu,	
bil	je	v	Abrahamu,	v	Mojzesu,	v	Davidu,	v	Izaiju	in	Jeremiju	…	Še	posebej	je	bil	v	vseh	
trpečih,	v	vseh,	ki	so	bili	preganjani	ali	umorjeni	zaradi	resnice	in	pravice;	v	vseh,	ki	
so	delali	dobro,	oznanjali	mir	in	ljubezen.	V	vsaki	besedi,	ki	je	tolažila,	v	vsaki	roki,	ki	
je	božala,	v	vsakem	pogledu,	ki	je	prinašal	luč	in	toplino,	je	bil	On.	
Janez	ga	 je	 videl,	 ko	 je	prihajal	 k	 njemu.	Videl	 in	prepoznal	 ga	 je	po	 veri.	 Jezusov	
obraz	je	bil	podoben	obrazom	vseh	ljudi	v	množici	ob	Jordanu,	toda	Janez,	ki	je	imel	
razsvetljene	oči	in	čisto	dušo,	je	na	tem	obrazu	razpoznal	poteze	Božjega	Sina.	
Ta	 obraz	 pa	 razpoznavajo	 po	 veri	 razsvetljene	 oči	 tudi	 danes.	 V	 vsakem	 človeku.	
Kristus	je	tam,	kjer	je	Cerkev.	Cerkev	pa	je	tam,	kjer	smo	verniki.	Pri	vsaki	maši,	pri	
vsaki	molitvi,	povsod,	kjer	smo	zbrani	v	njegovem	imenu.		
On,	ki	je	pred	vsemi	nami,	je	tudi	med	vsemi	nami.	
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Zakaj	verski	tisk	

V	 Cerkvi	 na	 Slovenskem	 imamo	 danes	 kar	 celo	 paleto	 kvalitetnega	 verskega	 tiska,	 ki	 nam	
omogoča	dobro	 informiranost	o	življenju	Cerkve	pri	nas	 in	po	svetu.	Kar	se	mi	zdi,	da	daje	
poseben	 pomen	 verskemu	 tisku,	 je	 zelo	 širok	 izbor	 vsebin,	 ki	 nam	 pomagajo	 pri	 iskanju	
odgovorov	na	življenjska	vprašanja,	pomagajo	nam	poglabljati	versko	znanje,	veliko	 je	 tudi	
vsebin,	ki	pripomorejo	k	duhovnemu	poglabljanju,	nekatere	revije	pa	nam	lahko	služijo	tudi	
kot	zelo	dober	pripomoček	pri	molitvi.	
Vsebine,	 ki	 jih	 prinaša	 verski	 tisk,	 pomagajo	 k	 človeškemu	 in	 duhovnemu	 oblikovanju	
osebnosti,	kar	je	po	mojem	tudi	njegovo	osnovno	poslanstvo.	

“Vsak	januar	je	priložnost	za	premislek	o	vlogi	katoliških	medijev.	Kam	gremo?	
Kam	greste	tudi	vi,	naši	bralci?	
Še	 vedno	 velja,	 da	 imamo	 katoliški	 mediji	 dvojno	 vlogo	 v	 Cerkvi,	 eno	
navznoter	in	drugo	navzven.	Najprej	smo	tu	za	vas,	katoliški	bralci.	Tu	smo,	da	
vas	 informiramo,	 predvsem	 pa	 zato,	 da	 ključne	 informacije	 in	 dogodke	
analiziramo	in	osmislimo,	da	vam	pomagamo	oblikovati	pogled	na	stvarnost	v	
luči	krščanstva,	da	vas	spodbudimo,	opogumimo	in	navdušimo	za	zasebno	in	
javno	življenje	po	Kristusovem	zgledu	in	nauku.	
A	 vloga	 navznoter	 ne	 zadošča.	 Naša	 naloga	 navzven	 je	 oznanjevanje.	
Posredovati	 resnico	 evangelija	 in	 lepoto	 krščanskega	 življenja	 vsakemu	
človeku,	ki	bere	 in	govori	slovensko.	Posredovati	sporočila	Cerkve,	papeža	 in	
škofov	celotni	slovenski	družbi.	Graditi	mostove	dialoga	s	kulturo,	filozofijo	in	
znanostjo	našega	časa.	Na	sodoben	 in	 razumljiv	način	 razlagati	 temelje	naše	
vere	tudi	tistim,	ki	so	od	nje	oddaljeni.	
Pri	 teh	nalogah	uporabljamo	vsa	 sredstva,	 ki	 jih	 imamo	na	 voljo:	 tisk,	 splet,	
zvok,	sliko,	video	vsebine,	družbena	omrežja.	S	tem	ciljem	tudi	oblikujemo	in	
ustvarjamo	 različne	 medije	 za	 različne	 publike:	 časopise,	 revije,	 knjige,	
programe,	 spletne	 strani.	 Za	 prvi	 stik	 in	 oznanjevanje	 bodo	 morda	 bolj	
primerni	spletni	mediji	in	družbena	omrežja.	Za	poglobljeno	razmišljanje	brez	
vse	bolj	motečih	digitalnih	učinkov,	ki	onemogočajo	koncentracijo	in	pozorno	
branje,	pa	so	bolj	ustrezni	tiskani	mediji.	Verjamem,	da	bo	tudi	mladim	vse	bolj	
dragocen	 občasen	 odklop	 od	 interneta.	 Določena	 mera	 digitalnega	
minimalizma	 ali	 vsaj	 obvladovanja	 digitalnih	 orodij,	 ki	 tekmujejo	 za	 našo	
pozornost,	bo	nujna,	če	hočemo	ohraniti	sposobnost	poglobljenega	umevanja.	
Zato	smo	tu,	da	vam	pomagamo	odkrivati	sledi	resničnega,	dobrega	in	lepega	
v	 stvarstvu	 in	 v	 ljudeh.	 Misliti	 in	 živeti	 kot	 katoličani.	 Videti	 svet	 skozi	
krščanske	oči.”	
Tako	je	zapisal	g.	Tone	Rode	v	zadnji	številki	Družine

20.01.2020		
PONEDELJEK		
Fabijan,	papež

	KAPELA 						18.00 +KRISTINA FAKIN, TERČON, p.n. 
Sežana

21.01.2020	
TOREK		
Neža,	devica	in	mčenka

	KAPELA

							

						18.00	
					

++KOSOVEL in RAVBAR, p.n. Dragice

22.01.2020	
SREDA		
Vincenc,	diakon 	KAPELA

						

													
						18.00 +ZORA	TURK,	Šepulje	6	

23.01.2010	
ČETRTEK		
Henrik	Suzo

	KAPELA
		
						18.00	
						

	+STANKO	in	++OREL,	Tomaj	75a	

24.01.2020	
PETEK	
Frančišek	Saleški,	šk.	in	c.uč.

KAPELA
				
							18.00 ZA ZDRAVJE, P.N. DAROVALCA

25.01.2020	
SOBOTA	
Spreobrnitev	ap.	Pavla

KAPELA
		
									8.00 PO	NAMENU	ROMARJEV	S	SV.GORE

26.01.2020	
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								8.30	
						
					10.00	
		

PO	NAMENU	RAŠA	1	

ZA	ŽIVE	IN	POKOJNE	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED SV. MAŠ

BLAGOSLOV	DRUŽIN	V	
BOŽIČNEM	ČASU	

22.1.	v	ŠEPULJAH	
23.1.	GRAHOVO	BRDO,	
FILIPČJE	BRDO	in	UTOVLJE.		

Če	želi	še	kdo,	da	ga	v	času	do	
konca	februarja	še	obiščem,	
naj	me,	prosim	pokliče	na	
telefon	041	649	617.	

VEROUK	REDNO.	Z	birmanci	
se	srečamo	ta	ponedeljek	ob	
17h.	

V	letošnjem	letu	so	po	petih	letih	ponovno	volitve	za	Župnijski	pastoralni	in	
gospodarski	svet.	Kako	bo	to	potekalo,	se	dogovorimo	naslednji	teden	na	srečanju	
ŽPS,	v	torek,	21.januarja	ob	18.30.	

 NEDELJA VERSKEGA TISKA


