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Jn 1,1–18

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 namreč 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 prihaja
med ljudi, da ga lahko vidijo z očmi, z njim
govorijo, se ga dotaknejo, da jih ta Bog
lahko objame. Pa ne prihaja zgolj med

takratno ljudstvo. Prav ta isti Bog želi
danes 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 navzočnost bližnjih: njihov
čas, ljubezen, besedo vzpodbude,
tolažbe, sočutja. Potrebujemo dejansko
navzočega človeka. 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

Za duhovno rast
»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
zadostujejo knjige, niti Sveto pismo ne.
Otrok iz Betlehema nam razodeva in
posreduje resnično, 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).

BESEDA
Beseda deluje, nas oblikuje. Beseda daje
življenje, gradi, dviga, zdravi, rešuje.
Beseda pa tudi ruši, uničuje, zavaja.
Danes pogosto slišimo in beremo besede,
ki so lažnive, ki rušijo, ki razdvajajo, ki
uničujejo, ki zavajajo. In v takem okolju se
človek nehote hitro navzame izkrivljanja,
razvrednotenja, laži. Zato je potrebno
besedo varovati, negovati, ohranjati,
podarjati.
Zaradi obilice besed nismo nič pametnejši,
nič boljši. Besede je potrebno 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 besede apostola Janeza:
»Beseda je bila pri Bogu.« Če je moja
beseda, izgovorjena 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 Dobrote, ne
bo nikogar obogatila, nikomur pomagala.
Besede, ki jih berem ali poslušam,
spuščam skozi Janezovo rešeto. Vprašam
se: Je bila ta beseda, ki sem jo prebral, ki
sem jo slišal, pri Bogu? Je bil ta človek, ki
jo je izgovoril ali zapisal, pri Bogu? Biti pri
Bogu ne pomeni biti v cerkvi, se udeležiti
bogoslužja. Seveda tudi to pomaga, da
smo lahko pri Bogu. Biti pri Bogu pomeni,
prizadevati si za vse, kar je lepo, dobro,
pošteno, pravično.
Če spoznam, da kakšna beseda ni bila pri
Bogu, otresem besedo iz svojih 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

Kristjani so postali
37. Eli Pavlišič Štern
38. Aljaž Hribar
ČESTITAMO!

Umrli so
66. Viktor Sinreih, Pod gonjami 65
13.2.1940 – 12.12.2021
67. Matilda Krof, Leše 11
6.3.1942 – 15.12.2021
68. Jurij Potočnik, Leše 67
25.4.1950 – 28.12.2021
69. Ivan Berneker, Leše 120
9.12.1950 – 28.12.2021

 Po tradiciji je v Sloveniji januar tudi mesec
verskega tiska. Izteka se čas za naročilo na
verske časopise in to je tudi priložnost za
razmislek o pomenu verskega tiska v
duhovnem življenju. Ta ima neprecenljivo vlogo
pri poglabljanju vere, pa tudi pri oblikovanju
naših stališč, zasidranih v krščanstvu.
Naročnina na verski tisk je lahko tudi lepo
darilo.

Naročnina za verski tisk v letu 2022:

MOLIMO ZA NAŠE RAJNE!

Oznanila
 V četrtek, 6. 1., je praznik Gospodovega
razglašenja - svetih treh kraljev. Modri so
zmogli videti, kaj jim je razodevalo nebo, ker je
bilo v njih hrepenenje, ki jih je gnalo na pot.
Kristjani bi morali slediti zgledu treh kraljev, se z
odprtimi srci odpraviti na pot in iskati Boga.
Na predvečer praznika obhajamo tretji sveti
večer. Na ta večer z blagoslovljeno vodo in
kadilom blagoslovimo svoje domove,
prepevamo božične pesmi, na vhodna vrata pa
napišemo začetnice imen treh kraljev z letnico
novega leta.
 Še enkrat lepa hvala vsem sodelujočim pri
obhajanju teh prazničnih dni, tudi cvetličarni
Iksija za praznične ikebane, ki krasijo našo
cerkev..
 Na praznik svetih treh kraljev bomo zaključili
z misijonska adventno akcijo Otroci za
otroke. Svoj denarni dar, ki ste ga otroci po
vaših domovih zbrali v tem času, prinesete v
cerkev in ga položite k jaslicam, ali pa ga starši
nakažejo na TRR račun: Misijonsko središče
Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, SI56
0201 4005 1368 933. Hvala vsem za
sodelovanje in velikodušnost.

Ognjišče 36,50€, Prijatelj 12,60€,
Misijonska obzorja 9€, Družina 130€,
Mavrica 44,90€, Beseda med nami
27,00€, Božje okolje 33,00€, Cerkveni
glasbenik 35,70€, Magnificat 63,70 €,
Najst 29,40€, Cerkev danes 39,00€,
Praznična 23,60€, Communio 35,80€,
Naša luč 29,70€, Jaslice 6,95€,
Mohorjeve knjige (69,00 €).
 Upoštevajte ukrepe za preprečitev širjenja
virusa. Za vse starejše od 12 let je obvezno
izpolnjevanje pogoja PCT za vstop v cerkev
in druge župnijske prostore.
Darovalci za drenažo na
Lešah:
N. N. 50 €.
Za izplačilo drenaže je potrebnih
še 41.731,91 €.
HVALA ZA DAR!

Svete maše
2. 1. 2022 – 2. BOŽIČNA
NEDELJA
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Rutarjeve
PONEDELJEK, 3. 1., Genovefa, devica
18.00 za +Antonijo in Maksimilijana Enci ter
sorodnike

TOREK, 4. 1.; Angela Folinijska, redov.
18.00 +Ivana Kordež, nečakinja Maja z
družino
SREDA, 5. 1.; Emilijana, devica
9.30 (zaradi rekolekcije) za +Rudolfa
Vogrina, nečak Stanko z družino
ČETRTEK, 6. 1., GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE, pri sv. mašah blagoslov
vode, krede in kadila
7.30 za +Lovrenca Kerta, nečakinji Andreja
in Bernarda z družinama
17.00 za +Jurija Potočnik, osm., hčerka
Uršula
18.00 za +Leopoldino Kotnik, Metka in
Zvone Štrekelj
PRVI PETEK, 7. 1., Rajmund
Penjafortski
17.00 za +Ivana Berneker, osm., Štefka
Starc
18.00 za +Marijo Potočnik, družina Rožej
SOBOTA, 8. 1., Severin, opat
18.00 za +Avgusta Ketiš ter +Alekerjeve in
Ketiševe

9. 1. 2022 – JEZUSOV KRST
7. 30 za vse žive in pokojne župljane
9.30 za +Rozino in Franca Prikeržnik ter
Jožico in Franca Kunej

6. januar
SVETI TRIJE KRALJI
Na
praznik
Gospodovega
razglašenja
modre z Vzhoda
vidimo kot naše
tovariše na poti.
Njihov
zgled
nam
pomaga
dvigniti pogled
proti zvezdi in
slediti velikim željam našega srca. Učijo
nas, da se ne zadovoljimo s povprečnim
življenjem, ampak da se vedno pustimo
očarati tistemu, kar je dobro, resnično,
lepo – da se pustimo očarati Bogu.
Modri z Vzhoda nas učijo tudi, da se ne
pustimo prevarati zunanjosti, tistemu,
kar je veliko, modro, mogočno za svet.
Potrebno je iti preko, preko teme, preko
očarljivosti Siren, preko posvetnosti,
preko mnogih današnjih modernosti; iti
proti Betlehemu, tja, kjer se v
preprostosti nekega doma na periferiji,
med mamo in očetom, ki sta polna
ljubezni in vere, sveti Sonce, ki je vzšlo
iz višav, Kralj vesoljstva. Po zgledu
modrih z našimi majhnimi lučmi iščimo
Luč in varujmo vero.
papež Frančišek
Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali
GSM: 041 390 700;
TRR: SI56 048700002867311;
uradne ure vsak dan po sv. maši;
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com.
www.zupnija-prevalje.si
Odgovarja: Franc Brglez, župnik

