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Simonova tašča je ležala,  
ker je bila vročična, in brž so mu  
povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko  
in jo vzdignil.  Vročica jo je pustila in  
ona jim je stregla.  Ko pa se je zvečerilo  
in je sonce zašlo, so prinašali k njemu  
vse bolnike in obsedene. 
Vse mesto se je zbralo  
pred vrati. In ozdravil  
je veliko bolnikov  
z različnimi boleznimi  
in izgnal veliko demonov,  
ki pa jim ni dovolil govoriti,  
ker so ga poznali. 
(Mr 1,30–34) 
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Otroci v četrtek 8.2. nimajo verouka. 
Srečanje ŽPS v torek, 6.2. ob 17.30. 
Po Božji besedi govori sam Bog 
Besedno bogoslužje je bistveni del maše, saj se 
verniki zberejo ravno zato, da bi slišali, kaj je Bog 
storil in še namerava storiti za nas. To je 
izkušnja, ki se zgodi 'neposredno'. »Kadar se v 
Cerkvi bere Sveto pismo, Bog sam govori 
svojemu ljudstvu in Kristus, ki je navzoč v 
svoji besedi, oznanja evangelij,« je dejal 
papež Frančišek. Ko se bere Božjo besedo, moramo poslušati in odpreti srce, 
kajti govori nam sam Bog, ne pa misliti na nekaj drugega.

Štev.: 6/letnik VI.               04. FEBRUAR 2018

Mr 1,25–39 
MOLITEV NA SAMEM IN MOGOČNA DELA 
Jezus je v ljudeh budil zaupanje in ga tudi potrjeval. Veseli so bili, da so se v svojem 
trpljenju in stiski lahko zatekli k njemu. Ni čudno, da so ga želeli zadržati pri sebi. Vendar 
se je pred ljudstvom umaknil. Že navsezgodaj je šel v samoto, da bi molil. Evangelist nam 
ne razkriva, katera je bila Jezusova molitev; morda se je Bogu zahvaljeval za dober 
začetek svojega delovanja, morda ga je goreče prosil za svoje nadaljnje delovanje, 
morda je v jutranji tišini preprosto želel mirno in zbrano biti ob Očetu ali pa je ob pogledu 
na jezero in pokrajino ob njem, ki je vedno bolj vstajala iz nočne teme, opazoval dela 
Božje stvariteljske moči in zanje slavil Boga – Očeta. Povabljeni smo, da si tudi mi kdaj 
vzamemo čas in v miru in tišini na tak ali drugačen način molimo z Jezusom. Tudi on, ki je 
na neprimerljiv način povezan z Bogom in mora izpolniti zelo veliko poslanstvo, si vzame 
čas in svobodo za trenutek z Bogom; zakaj si ga ne bi tudi mi? 
Tako kot se jezus ni dal prisiliti le k eni obliki delovanja, se tudi ni pustil vezati le na en 
kraj. Oznaniti mora novico, ki se najprej usmerja na celotno Galilejo. S tem oznanilo 
nastopi v sinagogah (shodnicah). Izrael je imel le en tempelj v Jeruzalemu, sinagoga pa 
je stala v vsakem judovskem kraju. Je kraj, na katerem se skupnost zbira k molitvi in 
posluša Božjo besedo. Jezus ne nastopa v puščavi (kot Janez Krstnik), temveč gre med 
ljudi v sinagoge. Ne ustavi se zgolj pri oznanjevanju. Tako kot je v Kafarnaumu, potem ko 
je z močjo učil ljudstvo, izgnal demona, tako je tudi njegovo nadaljnje delovanje povezano 
z mogočnim izganjanjem sil, ki nasprotujejo Bogu in mučijo ljudi. Ta povezanost med 
oznanjevanjem in mogočnimi deli, ki pomagajo ljudem, je kasneje značilna tudi za 
njegove apostole. K takemu vdanemu, »zastonjskemu« oznanjanju, pa nas vse vabi tudi 
apostol Pavel v današnjem drugem berilu.  
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05.02.2018  
PONEDELJEK  
Agata, dev. in muč.

KAPELA
    
    8.00 Po namenu od drugod

06.02.2018  
TOREK  
Pavel Miki in drugi japonski 
mučenci

KRIŽ
    
  17.00 ✞✞ V čast Materi Božji, Križ 219

07.02.2018 
SREDA  KAPELA

   
    9.00

8.30 - češčenje Najsvetejšega 
Po namenu od drugod 
(dekanijska konferenca v TOMAJU)

08.02.2018 
ČETRTEK  

   
 Po namenu od drugod

09.02.2018 
PETEK  

  
Po namenu od drugod

10.02.2018 
SOBOTA  
Sholastika, devica

        
 Po namenu od drugod

11.02.2018 
NEDELJA 
Svetovni dan bolnikov 
6. NEDELJA MED 
LETOM

KAZLJE 

TOMAJ

     
    8.30 

   
  10.00

✞ Franc, Marija Grželj,  Kazlje 17 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

Pridi tudi k temu bolniku 
Ti, rešitev bolnikov,  

držim te za besedo in te 

prosim:  

pridi k temu bolniku;  

naj začuti, da si ti njegova 

rešitev,  

da si tu s telesom 

blizu tudi po meni.  

Vzemi bolno telo v 

svoje roke in ga 

zravnaj,  

pritisni ranjeno dušo 

na svoje srce in jo 

ozdravi.  

Dotakni se vprašujočega 

duha in ga obudi k novemu 

življenju. 

Vsak od nas je drugačen. 
Zato je načinov molitve toliko, 
kot je ljudi, ki molijo. 
V začetku lahko posnemamo 
druge ali pa uporabljamo 

molitve iz molitvenika. Komu 
bo morda pomagala skupna 
molitev, drugi pa se raje 
umaknejo v poseben prostor, 
na mirnejši kraj, kakor je to 
storil Jezus v današnjem 
evangeliju. Vsak se odloči za 
svoj način, vsekakor pa išče 
zase najprimernejši čas in 

kraj.  
P o m e m b n o p a s i j e 
zapomniti, da samo ti lahko 
moliš svojo molitev. Bog 
posluša tvoje notranje bistvo 
– klic tvojega srca. Temu 
prisluhne. Četudi te objema 
hrup, bo Jezus znal slišati 
tvoje besede. Tišina in miren 
kraj pomagata zgolj tebi in 
tvoji zbranosti. 

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

Gospod, hvala ti, ker si nam zaupal  
poslanstvo oznanjevanja evangelija.  
Hvala, ker si izbral nas,  
šibke, slabotne, nepopolne … 
Hvala, ker smo s teboj močni,  
ker ob tebi nemogoče  
postane mogoče. Vlivaj nam poguma,  
da bomo tvoji zvesti služabniki in žive 
priče tvoje ljubezni in moči. 
Amen. 


