
Od branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca.

NEDELJA BOŽJE BESEDE

Tretja navadna nedelja, 23. januarja 2022, je nedelja Božje besede. Nedeljo obhajamo 
sredi tedna krščanske edinosti. Tako želimo še posebej poudariti, da je Božja beseda, 
zapisana v Svetem pismu, eden izmed že obstoječih kamnov edinosti med vsemi 
krščenimi. 7-dnevna priprava na nedeljo Božje besede, združena z molitvijo za edinost, 
želi odpreti našega duha živi in učinkoviti Božji besedi, da nas bo združevala in vodila k 
istemu cilju. 
7-dnevna priprava želi biti slovesni sprevod k nedelji Bože besede, da bi v duhu in tudi 
sicer postavili knjigo Svetega pisma na vzvišeno mesto v svetišču in v svojih družinah. 
Duhovna priprava želi vzvaloviti zavest o središčni vlogi Božje besede v življenju 
kristjana in spodbuditi, da bi se ta val širil do mej našega skupnega in osebnega 
življenja. Vsak dan znova, posebej pa na nedeljo, bomo prinesli v slovesnem sprevodu 
Sveto pismo in ga postavili na vzvišeni prostor, zato da se bomo zavedali, da je treba 
vsak dan postaviti Božjo besedo na osrednje mesto v življenju. 
7-dnevna priprava želi biti čas milosti, ko bi ponovno ali pa čisto na novo odkrili 
izjemno moč Božje besede v sebi, poglobili vero v njeno vsemogočnost, izkusili njeno 
luč, tolažbo, veselje, njene vzpodbude. Duhovna priprava želi poudariti – tukaj je! 
Pred nami in med nami, da bi prišla v nas in postala naše središče. Tudi vsa ostala 
pripravljena gradiva, pričevanja, molitvene ure, duhovna srečanja nam bodo k temu 
zagotovo pomagala. Vse najdete na spletni strani Bibličnega gibanja.
Člane bibličnih skupin pa prosimo, da spodbudite domače župnike in duhovnike, da 
župnije stopijo na to pot 7-dnevne priprave. Čeprav se ta priprava na prvi pogled 
prekriva z molitveno osmino za edinost kristjanov, je cilj poti isti. In to je pomembno. 
Priti na cilj in se tam srečati. Vabimo vas, da župnikom in duhovnikom pri pripravi tega 
tedna ponudite konkretno pomoč, tako da člani bibličnih skupin vsak večer sodelujejo 
pri sveti maši z branjem, da spodbudite družine, da poiščejo gradiva na spletni strani 
https://biblicnogibanje.si/nedelja-bozje-besede-2022/ in doma oblikujejo družinska 
bogoslužja Božje besede, tako da v župniji pripravite večer Božje besede v besedi in 
pesmi, da skupaj prisluhnete posnetim pričevanjem … Vse to in še več najdete na strani 
Bibličnega gibanja. 
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Na spletni strani boste našli tudi knjižico, v kateri je oblikovana ta duhovna priprava. 
Za vsak dan je pripravljen uvod v sveto mašo, uvod v Božjo besedo in razlaga besede 
slovenskih eksegetov. Evangelist Luka sporoča, da je Jezus sam »odvijal« in »zavijal« 
zvitke Svetih knjig. Namen teh razlag je prav to. Da »odvijejo«, odstrejo skrivnosti in 
nam pomagajo, da se vanje »zavijejo« naša življenja. 
Poleg knjižice je tudi plakat, ki naj okrasi oglasne deske pred cerkvami in pastoralnimi 
domovi. 
Naša goreča in iskrena želja je, da ta 7-dnevna priprava po župnijah zaživi in prinese 
življenje. Naj jih razsvetli z novimi odtenki te čudovite nebeške Luči, ki je Beseda, ta pa 
je Oseba in se imenuje Jezus, ki je Kristus.  

Člane bibličnih skupin posebej vabimo na dogodke, ki se bodo odvijali na predvečer in 
na samo nedeljo po škofijah: 

Škofija Celje
23. 1. 2022 ob 10.00, sveta maša v cerkvi Sv. Martina, Velenje 

(škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž)

Škofija Koper
23. 1. 2022 ob 15.00, predavanje na škofijski gimnaziji

Gost: vikar dr. Alan Tedeško

Nadškofija Ljubljana
23. 1. 2022 ob 16.00, sveta maša v stolnici (nadškof msgr. Stanislav Zore)

Pogovor z akad. dr. Jožetom Krašovcem (pogovor bo vodila Jana Podjavoršek)

Nadškofija Maribor
26. 1. 2022 ob 20.00, pogovor inpričevanje v prostorih univerzitetne župnije Maribor

28. 1. 2022 ob 16.00, svetopisemski maraton s pripravniki na birmo 
(zoom inspletni prenos; birmanec.si)

Škofija Murska Sobota
Biblične in molitvene skupine bodoskupaj z duhovniki 

pripravile slavja Božje besede po župnijah

Škofija Novo mesto
23. 1. 2022 ob 15.00, Besedno bogoslužje s predavanjem 

v Baragovem zavodu v Šmihelu v Novem mestu
Gost: s. Meta Potočnik


