ŽUPNIJE GALICIJA
7. januar 2018

NEDELJA

JEZUSOV KRST

07.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Srečka Videnšek
ob 10h za +Terezijo in vse Vengustove, obl.

Ponedeljek

Severin

08.01.

ob 19h (!) za +Franca in Jožefo Šuperger, obl.

Torek

Hadrijan

09.01.

ob 7h

Sreda

Gregor Niški

10.01.

ob 7h

Četrtek

Pavlin Oglejski

11.01.

ob 8h

Petek

Tatjana

12.01.

ob 19h za +Faniko in Franca Kušar, obl.

Sobota

Hilarij

13.01.

ob 7h

NEDELJA

2. MED LETOM

14.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Angelo ter r. Blazinšek in Jelen
ob 10h za +Bojana Bibič, obl.

za +Moniko Drev
za +Martina Podpečan, obl.
na Pernovem za +Barico Jug, pogrebna

v zahvalo

OB NEDELJI JEZUSOVEGA KRSTA

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 odprta
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.«
(Mr 1,9–11)

Mr 1,7–11

KDAJ BO IMEL OČE TUDI NAD NAMI VESELJE?
V današnjem evangeliju je omenjen dvojni krst.
Prvega je delil Janez. Sam pravi o njem: Jaz vas krščujem z vodo. Čeprav je bil »vodén«, je imel svojo
vrednost. V tistih, ki so ga prejemali, je deloval toliko, kolikor so imeli vere in spokornega duha. Temu
Janezovemu krstu so danes podobni krsti otrok tistih staršev, ki živijo le še neko obrobno krščanstvo.
Duhovniki jim ustrežejo, ker ne želijo ugasiti tlečega stenja in zlomiti nalomljenega trsa. Izkustvo pa
nas uči, da v večini primerov po takem »vodenem« krstu stenj nič bolj ne zagori in trs ostane še naprej
nalomljen.
Drugi krst, ki ga omenja evangelij, je krst s Svetim Duhom. Janez napoveduje, da bo z njim krščeval
»tisti, ki pride za njim«.
Smemo reči, da smo s tem krščeni mi, ki so nas starši krščansko vzgojili, mi pa smo, ko smo odrasli,
dopustili, da ta krst v nas deluje. Sprejeli smo vero v Boga, ker smo spoznali, da nas ta vera in ta krst
očiščuje, osrečuje in osvobaja.
Ali moremo reči, da so svobodni tisti kristjani in župljani, ki so sicer krščeni, morda celo pri istem
kamnu, pa so med seboj sprti? Ali sta svobodna mož in žena, krščena in cerkveno poročena, če živita v
stalnem prepiru? Toliko smo župniki in kaplani svobodni, kolikor se znamo in hočemo pogovarjati o
skupnem in složnem delu v župniji in dekaniji. O svobodi v naši slovenski Cerkvi moremo toliko
govoriti, kolikor smo kristjani sposobni sesti za isto mizo in skupno urejati zadeve naše krajevne
Cerkve. To ne pomeni, da bi morali vsi enako misliti, saj smo prejeli različne darove. Pomeni pa, da
smo dolžni vztrajno iskati in končno najti skupni jezik, saj smo rojeni iz istega krsta in obdarovani od
istega Duha. Temu se reče »teologija osvoboditve«. Le če jo bomo uresničevali, bo imel Oče nad nami
veselje.
Po: F. Cerar

Vsak krst se najprej podeljuje v
veri tistega, ki za krst zaprosi
(katehumena). Kjer so krščenci
otroci, se jim krst podeli v veri
staršev in botrov, pa tudi
celotnega cerkvenega občestva.
Vsi smo torej poklicani k
odgovornosti za to, da bo seme
vere, ki je bilo v otroka
položeno pri sv. krstu, moglo
rasti ter dozoreti v sad odrasle
vere krščenca. To je velika
odgovornost, ki se je tako starši
in botri, pa tudi člani župnijskih
občestev vse premalo zavedamo.
Zaradi tega dejstva je sveti papež Janez Pavel II. tako
močno poudarjal t. i. »družinsko pastoralo«. Obenem pa je
spodbujal tudi župnijsko pastoralo v vseh njenih različnih
oblikah in skupinah: v zakonskih, molitvenih, bibličnih,
mladinskih,… skupinah, kakor tudi odgovornost bolnih,
ostarelih in drugih članov župnijskega občestva. Prav vsi
smo poklicani in vsi poslani, da vsak na svoj način
prispevamo k apostolatu, vsi moremo in moramo biti
pričevalci, apostoli Kristusa in njegove ljubezni.
Po: J. Kućnik, V Marijini šoli

**************************************************************

OBVESTILO:
*
V januarju bodo večerne maše ob 19. uri, ker hodim obiskovat družine
po župniji.

