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Jezusov krst

VNOVIČ ODKRIJMO SVOJ KRST!
Danes se v bogoslužju spominjamo Jezusovega krsta v Jordanu.
Evangeljska pripoved je zelo kratka. Preberimo jo.
»Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v
Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in
Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: ‘Ti
si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.’«
Ali je morda tudi Jezus potreboval krst kakor mi? Gotovo ne. S tem
dejanjem je hotel pokazati, da je v vsem postal eden izmed nas. Predvsem
je hotel končati obdobje krščevanja »z vodo« in vpeljati krst »v Duhu«. V
Jordanu ni voda posvetila Jezusa, marveč je Jezus posvetil vodo. In ne le
jordanske vode, ampak vodo vseh krstilnic po svetu.
To je vsako leto priložnost, da razmislimo o pomenu našega krsta. Kot vsak
zakrament ima tudi krst dve prvini: kretnje in besede. V to sta vključena
vid in sluh. Podobno kot pri predstavi, drami. Razlika je v tem, da je v
drami dogodek predstavljen, v zakramentu pa je obnovljen. Lahko rečemo,
da je tudi v zakramentu dogodek predstavljen, če razumemo glagol v
močnem pomenu – kot ponavzočen. V teologiji pravimo, da zakrament
»povzroči tisto, kar pomeni«.
VIR: Cantalamessa

Navadni čas po praznikih: Kaj si bom vzel od praznikov v vsakdanje –
delovno obdobje? Morda nam pripomore tale zgodba:
Dolga leta sem se vozila v mesto mimo nekega starega
zidu. Dvakrat dnevno, v službo in nazaj. Mestni avtobus se
je vsakokrat ko je bila rdeča luč na semaforju, ustavil ob
tem zidu. In nekega dne, ko sem sedela na pravi strani, sem
na zidu prebrala grafit: NASMEHNI SE, NEKDO TE IMA
RAD. In sem se nasmehnila. In prebrala še enkrat in se
nasmehnila. Le kdo je to napisal in zakaj? In toliko časa se vozim tam
mimo pa tega nikoli nisem opazila.
Naslednje jutro in vsak dan znova, sem se usedla na pravo stran
avtobusa. Ustavili smo se ob rdeči luči. Prebrala sem, da me ima nekdo še
vedno rad, in se nasmehnila. Tudi v srcu. In ugotovila sem, kako malo je
pravzaprav treba. Samo nekaj besed namenjenih nekomu. Opazovala sem
sopotnike na avtobusu. Vsak, ki je prebral napis, se je nasmehnil. In nekaj
toplega je bilo v tistem trenutku na njegovem obrazu. Potem so tam začeli
podirati in graditi. Tudi zid so podrli. Razmišljala sem, da bi kupila sprej
in sama nekje napisala te besede, da bi jih lahko brala jaz in veliko drugih.
Da bi nam spet vrnile nasmeh na ustnice in topel občutek v srce. Da bi
verjeli, da nas ima nekdo rad. Vedno znova. (Družina,2021, str.7)
Bi lahko kaj podobnega naredil tudi jaz v začetku tega leta. Ko srečam
nekoga poznanega, sodelavca, soseda, sorodnika, neznanca,… v trgovini,
na cesti, na dvorišču, … se mu nasmehnem. Nasmehniti se nekomu ni
težko, to nič ne stane, nekomu pa polepša dan. Pokažimo malo dobre volje,
naredimo to, obogatimo drug drugega z drobnimi stvarmi in lepše bomo
živeli.
Leto Sv. Jožefa: Papež Frančišek je leto 2021
razglasil za »Leto Sv. Jožefa« Z apostolskim pismom,
»Z Očetovim srcem«, se spominja 150 – letnice
razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve.
Papež piše, da nam je pandemija pomagala razumeti
pomembnost »navadnih ljudi, tistih, ki so daleč od
središča pozornosti vsak dan potrpežljivi in vlivajo
upanje«.
Zrahljani ukrepi in obisk cerkva: Trenutno so dovoljene maše z verniki z
omejenim številom. Na 30 m2 je lahko ena družina (člani enega
gospodinjstva) oz. vernik, razporejeni po celi cerkvi. Na velikost naše

cerkve, je lahko med mašo največ 13 ljudi. Seveda z maskami,
razkuževanjem pred in po maši, primerni razdalji pri obhajilu in
prezračevanjem cerkve. Prednost pri maši imajo tisti, za katere je
namenjena sv.maša. Vem, da je boleče, da še ne morete v cerkev, pa
prosim, malo še potrpite, saj bo boljše. Ob nedeljah, ob 10.oo uri bo še
vedno na spodnjem linku prenos sv.maše.
Prenos sv. maše ob nedeljah iz domače cerkve: Domači fantje, (Matej,
Danilo in Stane), so priskrbeli, da se lahko vidimo in slišimo iz domače
cerkve. Lepo povabljeni ob nedeljah ob 10.00 uri, na naslednjem kanalu.
https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA
Lepa hvala, da se priključite in se udeležite sv. maše.
Koronavirus pritiska na ves svet. Vzemi si trenutek časa, da se dotakneš
Boga s prošnjo: ''Gospod, varuj mene in mojo družino.'' www . les
adorateurs
NAJBOLJ BRANO IZ SV. PISMA
Medmrežna aplikacija za povezavo s Svetim pismom You version ob
koncu leta vedno posreduje podatek kateri svetopisemski odlomek je bil
najbolj priljubljen oz. bran.
V letu 2020, ki je zaznamovano z epidemijo koronavirusa, je bil največ
krat prebran stavek preroka Izaija:
''Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj
Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje
pravičnosti.'' Iz 41,10
Ta stavek je bil v svetovnem merilu prebran ali posredovan 524 671 698
krat.
www.infochretienne.com
Nekaj oseb, ki jih je s tega sveta Bog povabil v večno veselje:
 Vincent Loquès, zakristant v Nici, je bil žrtev islamskega napadalca.
 Sœur Ruth Lewis, redovnica v Pakistanu. Skrbela je za revne stare
ljudi, za otroke sirote. Klicali so jo 'mati ubogih'. Umrla je za Covidom-19.
 Jean-Jacques Razafindranazy, zdravnik, z Madagaskarja, ki je delal na
urgenci, ni šel v pokoj, da bi pomagal ljudem. Umrl ja za Covidom-19.
 Béatrice Stöckli, misijonarka iz Švice, je delovala v Maliju. Islamisti so
jo ugrabili in umorili.

Arnaud Volpe, 24-letni vojak, žrtev islamistov na mirovni misiji v
Maliju.
 Don Roberto Malgesini, je bil pretepen do smrti. ''Duhovnik z ulice'',
dnevno je nosil zajtrk brezdomcem, stregel v zavetiščih in beguncem.
 Brat Simplício iz Asizija se je posvečal brezdomcem in se med strežbo
okužil s Covidom-19. Ko je slutil, da se bliža njegov konec, je rekel, da ''je
privilegij, umreti za uboge.''
To niso edini, ki so zapustili zgled življenja po evangeliju, lahko pa so
nam spodbuda za našo duhovno rast.
www; aleteia.fr; 31.dec
2020
Za dobro voljo: NAKUP – ''Z ženo sva šla po nakupih. Ko sva potem
doma snela maske, sem ugotovil, da sem domov pripeljal drugo ženo, ne
svoje. Ljudje bodite pazljivi!''
NAPAKE – Možje ne rabijo biti pozorni na svoje napake. To skrb imajo
žene.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
10. jan. 2021
PONEDELJEK
11. jan.
TOREK
12. jan.
SREDA
13. jan.
ČETRTEK
14. jan.
PETEK
15. jan.
SOBOTA
16..jan.
NEDELJA
17. jan. 2021

GODUJE
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SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + sorodnike Vek, Lončarič in Žumer
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19

Pavlin Oglejski

7.30 za + Štefana Beranič, Nežo, Slavka, starše in
vse + Ekartove

Tatjana, Tanja

7.30 za + Franca Laha

Veronika Milanska 7.30 za + Antonijo Zajc
Odon, Oton
Pavel iz Teb
Honorat, škof
2. navadna ned.

18.00 za + Pepco Zafošnik obl. in Franca
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)
18.00 za + Zlatka Metličarja obl., vse Metličarjeve in
Goričanove
18.00 za zdravje
(Molitvena ura za družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Antona, Nežo in Anico Jernejšek, Janeza
Čelana in Matjaža Belca
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19
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