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NEDELJA 2. MED LETOM                                                                      

15.01.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za rajne Blazinšek-Jelen    

10.00   za rajne Grabenškove                                                           

Ponedeljek Marcel                                               

16.01.                18.00   za +Marijo Cokan, 30. dan                                                                                               

Torek Anton Puščavnik                                         

17.01.     18.00   za +za +Antonijo in Rudija Verdel  

Sreda Začetek tedna molitve za edinost kristjanov                          

18.01.                                                 18.00   za dva r. Janeza in Marijo Hrustel  

Četrtek Makarij                                                

19.01.         8.00     na Pernovem  za rajne starše Golavšek             

Petek Fabijan in Boštjan                                   

20.01. 18.00   za +Marijo in vse r. Stoparjeve, obl.        

Sobota Neža (Janja)                                   

21.01.                8.00     za +Slavka in Zinko Vrhovnik ter starše                                             

NEDELJA 3. MED LETOM                                                                      

22.01.       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Ljudmilo Rednak             

10.00   za 2 r. Franca in Ano Arnšek ter Anico Golavšek, obl.                          
 

  
 



 

                      
  2. NEDELJA MED LETOM                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ                                                        
 
 

Jagnje Božje odjemlje greh sveta 

Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, 

Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride 

mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem 

zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl 

sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; 

tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in 

ostati nad njim, tisti krščuje s Svetim Duhom.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji 

Sin.« 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jn 1,29-34 

JAGNJE BOŽJE, KI ODVZEMA GREH SVETA 

 
V današnji Božji besedi se večkrat pojavlja »Jagnje Božje«. Naziv »Jagnje Božje« nam pojasni že Stara 

zaveza. Izraelcem v Egiptu je bilo jagnje in njegova kri na vratih rešitev iz suženjstva. Skozi stoletja so tako 

Boga prosili za odpuščanje grehov prav z darovanjem jagnjeta. Prerok Izaija napove trpečega služabnika, ki 

bo žrtvovan kot jagnje, in tudi Janez Krstnik nam predstavi Jezusa samega kot »Jagnje Božje, ki odvzema 

greh sveta«. 

Še bolj tuje kot izraz Jagnje Božje je današnjemu človeku beseda greh. Mnogi rajši rečejo »napaka, slabost, 

okoliščine, dednost« … Vse to izraža nekaj nepravilnega, toda odriva osebno odgovornost, medtem ko greh 

zajame prav to.   

Zlo je v svetu navzoče v mnogih oblikah: vojne, vse oblike nasilja, velik del svetovne populacije je brez 

osnovnih pravic, plača številnih delavcev je prenizka za prehrano družine in pokrivanje življenjskih 

stroškov, klimatske spremembe uničujejo planet ... Temu seznamu lahko nenazadnje dodamo še 

razdeljenost krščanstva. Vse to je »greh sveta«. 

Mnogi želijo, da se s silo kaznuje ali kar pobije akterje tega zla. To pomeni pregnati nasilje s še večjim 

nasiljem. To ni rešitev! To je udeležba pri »grehu sveta«, grehu, ki je združenje grehov posameznikov. 

Jezus prihaja v ta naš svet in postane »daritveno jagnje« za uničenje greha sveta. On osvobaja vsako osebo 

posebej tako, da jo sprejema z ljubeznijo. Tako ne rešuje le osebe, temveč reši skupnost. Da to lahko stori, je 

potrebno, da posameznik začne gledati na greh in grešnike kakor Jezus. Na ta način lahko vsakdo izmed nas 

postane sodelavec pri odvzemanju greha sveta. Da bi pa to človek lažje dosegel, je prav, da svojo moč črpa 

v Jezusovi daritvi. Kot Jagnje Božje se nam namreč Jezus vsak dan znova daruje pri sveti maši. Ko vstopa v 

naše srce, nam daje moč, da se lažje spopadamo z grehi tega sveta. 

 

 

 

 

Bog daruje svojega Sina za rešitev človeštva 

 

Apostol Janez, za razliko od ostalih treh evangelistov, ne opisuje dogodka Jezusovega krsta, temveč 

podaja pričevanje Janeza Krstnika o tem dogodku, ko pravi: "Videl sem in pričujem" (prim. Jn 1,29–

34). Sveti Duh je, po besedah papeža Frančiška, Janezu Krstniku razodel popolno novost. Dejansko, 

medtem ko je v vseh verstvih človek tisti, ki Bogu nekaj ponudi in žrtvuje, je v Jezusovem primeru 

tako, da Bog daruje svojega Sina za rešitev človeštva. Janez izrazi svoje veliko začudenje z besedami, 

ki jih ponavljamo pri vsaki sv. maši: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta.« 

 

Otroci smo, Božji otroci! 

 

Pričevanje Janeza Krstnika nas vabi, naj vedno znova začenjamo svojo pot vere. Naj nas preseneča 

Božja izbira, da je on sam na naši strani, da je solidaren z nami grešniki in da svet rešuje zla tako, da 

ga popolnoma prelaga nase. Od Janeza Krstnika se učimo in si ne domišljamo, da Jezusa že poznamo, 

da o njem že vse vemo (prim. Jn 1,31). Ni tako. Ustavimo se pri evangeliju, morda se celo zazremo v 

Kristusovo ikono "Svetega obličja". Premišljujmo z očmi in še bolj s srcem in pustimo, da nas pouči 

Sveti Duh, ki nam v notranjosti govori: To je on! Božji Sin je, ki je iz ljubezni postal darovano jagnje. 

On, on sam, samo on je trpel in odkupil greh vsakega od nas, greh sveta in tudi moje grehe. Vse. Vse je 

naložil nase in nam jih odvzel, da bi končno lahko bili svobodni in ne več sužnji zla. Da, še vedno smo 

ubogi grešniki, a vendar ne sužnji, ne, ne sužnji: otroci smo, Božji otroci! 

Obrnimo se k Devici Mariji s prošnjo, naj nam izprosi moči pričevati o njenem Sinu Jezusu; da bi o 

njem pričevali z veseljem, z življenjem, osvobojenim od zla, in z besedo, prežeto z vero in iskreno 

hvaležnostjo. 
                                                                                                                                                                                                                                      Papež Frančišek 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

VABILO: 

 

Dramska skupina Galicija vabi v petek, 20. januarja, ob 18. uri v Dom krajanov v Galiciji na pevsko-

gledališko komedijo »Vaje za šankom« v izvedbi vokalne skupine 7 deci iz Šentjurja pod umetniškim 

vodstvom Leona Ašenbergerja. Šentjurčani in en Galičan zagotavljajo, da smeha in dobre volje ne bo 

manjkalo. – Vstopnine ni, samo prostovoljni prispevki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do konca januarja je treba poravnati naročnino za verski tisk, ker se pozneje cena zviša.  

 

Celoletna naročnina za OGNJIŠČE je 37,40 €.  

 

Naročnina za tednik DRUŽINA je 148,99 €, če je plačano v enem obroku do 31. januarja.  

Marsikomu je težko plačati takšno naročnino (možno jo je plačati tudi v dveh obrokih). Tudi to je 

verjetno vzrok, da imamo malo naročnikov. Predlagam, da naročite Družino po pošti. Tako jo boste 

dobivali redno ob četrtkih, nam pa ne bo v cerkvi ostajala. Z vsakim naročnikom se bom osebno 

dogovoril, če kdo želi, da mu jo jaz naročim. Seveda pa si jo lahko naroči vsak sam.                                                                   

 
                                                                                                                                         (Janko, župnik)  
 

 


