
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                12. januar 2014  
 
 
 

NEDELJA JEZUSOV KRST                                      

12.01.     

 

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za +Vinka Verdel                                  
ob 10h    za rajne Belejeve iz Hramš   

Ponedeljek Hilarij                                                                                                               

13.01.                 ob 18h    za +Marico Veber                           

Torek Odon, prior v Jurkloštru                                                   

14.01.             ob 7h      za +Urško Hrovat                          

Sreda Absalom                                                                        

15.01.              ob 7h      za +Jakoba in Marijo Jelen ter Danija Dolar  

Četrtek Honorat                                                                           

16.01.                  ob 8h     na Pernovem  za +Pepija Grebovšek  

Petek Anton Puščavnik                                                                      

17.01. ob 18h    za +Martina Podpečan, obl.,   
                       ter Boštjana in Pavleta Vozelj  

Sobota Marjeta Ogrska                                                                          

18.01.          ob 7h      za rajne starše Žagar in Guček                     

NEDELJA 2. MED LETOM                                      

19.01. 

 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30    na Pernovem  za rajne starše Golavšek                 
ob 10h    za +Terezijo Vengust, obl.   

 
 



                        
                * Naš cerkveni mešani pevski zbor vabi na DOBRODELNI KONCERT,            
ki bo v nedeljo, 9. februarja, ob 15. uri v POŠ Trje. – Vstopnina (10 €) bo namenjena  
za obnovo orgel v župnijski cerkvi.   
                                      
*************************************************** ************** 
          
              MISLI OB NEDELJI JEZUSOVEGA KRSTA 
 
                                                                                      
               Jezusovo prvo oznanilo ni v njegovih besedah, 
temveč v njegovih držah, odnosih, dejanjih in 
dogodkih. 
Prvi dogodek Jezusovega javnega delovanja je bil 
njegov krst v Jordanu. Navajajo ga vsi evangelisti. Tega 
poročila ne moremo ovrednotiti le kot produkt teologije 
prvih krščanskih skupnosti, kajti ta zgodba prej otežuje 
vero v Jezusa – Božjega Sina, ki jo je prva skupnost 
oznanjala, kot pa da bi jo vzpodbujala.  
Jezus je priznal Janezov krst in se pridružil njegovemu 
eshatološkemu oznanilu: »Spreobrnite se, zakaj Božje 
kraljestvo se je približalo« (prim. Mt 3,2). Toda kmalu postane jasno, da Jezus začne 
povsem svojo dejavnost, ki tudi v Janezu v določenih trenutkih, še posebej očitno pa ko 
se znajde v ječi, vzbudi začudenje in negotovost. Pri Janezu prihaja Božje kraljestvo 
kot sodba, pri Jezusu pa prihaja kot znamenje Božjega usmiljenja in ljubezni do 
grešnikov. Njegovo oznanilo je oznanilo svobode in veselja, zadnja in končno veljavna 
ponudba milosti in Božjega usmiljenja, medtem ko Janez Krstnik »seže« le do grožnje 
pogubljenja grešnikov. 
                                                                                                                                                                      Po: M. Turnšku                  

                                                           
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 

Ko je bil Jezus krščen v 
Jordanu, se je nad njim 
odprlo nebo. Tako je krst za 
otroka kot odprto nebo, ki se 
razprostira nad njim in mu 
sporoča, da mu svoje 
vrednosti ne bo treba 
kupovati z dosežki,                  
s prilagajanjem ali 
ubogljivostjo, ampak da je 
sprejet in ljubljen prav tak, 
kakršen je v svoji enkratnosti 
– saj je od prvega trenutka 
življenja v ljubeči Božji roki. 

Anselm Grün 


