ŽUPNIJE GALICIJA
19. januar 2014

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.

Ponedeljek

Fabijan in Sebastijan

20.01.

ob 18h za +Ano in Franca Arnšek, obl.

Torek

Neža

21.01.

ob 7h

Sreda

Vinko

22.01.

ob 7h

Četrtek

Henrik Suzo

23.01.

ob 8h

Petek

Frančišek Saleški

24.01.

ob 18h za +Franca Šmarčan, obl.

Sobota

Spreobrnitev apostola Pavla – sklep ekumenske osmine

25.01.

ob 7h

NEDELJA

3. MED LETOM – nedelja Svetega pisma

26.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antona, Ano in Jožeta Veber
ob 10h za +Jožeta Pohole, obl.,
njegove starše in Marjana Zagorec

v dober namen
v dober namen in za pokojne
na Pernovem za +Janeza Siter

za rajne Dolarjeve iz Pirešice ter Milana Kodrič

* 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 2. NEDELJI »MED LETOM«
Ko je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k
njemu, je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh
sveta« (Jn 1, 29). Jagnje je od najzgodnejše krščanske
tradicije podoba Kristusa. Ta podoba je prešla tudi v
mašne molitve, saj duhovnik tik pred obhajilom
ponovi Krstnikove besede. In zakaj je jagnje podoba
Kristusa?
Stara zaveza poroča, kako je Jahve pred izhodom iz
egiptovske sužnosti naročil Izraelcem, naj vsaka
družina žrtvuje enoletno neoporečno jagnje, ki naj ga
pojedo med večerjo ter z njegovo krvjo namažejo podboje vrat. Kjer so bili podboji namazani s
krvjo, so bili stanovalci rešeni. Judje so nato vsako leto v spomin na rešitev iz egiptovske
sužnosti pri velikonočni večerji jedli jagnje.
Izraelci so bili po jagnjetovi krvi rešeni smrti in so po zavezi postali Božje ljudstvo. Že od
samega začetka je Cerkev v tem jagnjetu videla predpodobo Kristusa, saj smo bili po krvi
Kristusa - pravega Jagnjeta - (od)rešeni smrti, kakor so bili Izraelci rešeni smrti po krvi
jagnjeta. Ni naključje, da je Kristus umiral na križu, ko so Judje klali jagnjeta za velikonočno
večerjo. Kristus je nase privzel greh ljudi, da bi nas odrešil. Zato je on pravo »Jagnje Božje, ki
odjemlje greh sveta« (29), kakor ga je označil Janez Krstnik.
Podobo jagnjeta, ki je s svojo krvjo odvzelo greh sveta, moramo dopolniti s podobo
zmagovitega Jagnjeta iz Razodetja: Sedeči na prestolu drži v rokah knjigo, ki je zapečatena s
sedmimi pečati. To knjigo odpira darovano jagnje, kar pomeni, da Kristus ljudem odkriva nov
pogled na zgodovino in na njihovo življenje. V luči darovanega Jagnjeta drugače vidimo
dogodke v zgodovini in v našem življenju. V njem so osvetljeni skriti dogodki in v njem dobijo
vrednost še tako drobna in nepoznana skrita dobra dejanja ljudi, za katera jim drugi niso dali
priznanja. V njegovi luči je »povzdignjeno« neznano in krivično trpljenje ljudi.
Božo Rustja, Družina 2005

