08. januar 2012

NEDELJA

JEZUSOV KRST

Ponedeljek

Hadrijan

08.01.

09.01.

Torek
10.01.

Sreda
11.01.

Četrtek
12.01.

Petek
13.01.

Sobota
14.01.

NEDELJA
15.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Josipa Bodis, Antona Prevolšek
ter Marijo in Andreja Bevcar
ob 10h za +Franca Šuperger in Miha Jevševar, obl.
ob 7h

za +Marijo in Cecilijo Žužek, obl.

Gregor Niški

ob 18h za +Danijela Kugler, osmina
Pavlin Oglejski

ob 7h

za +Martina Podpečan, obl.

ob 8h

na Pernovem za +Anico in Verico Šuper, obl.

ob 7h

za rodbino Vengust in Rehar

ob 7h

za +Jakoba in Marijo Jelen, obl.

Tatjana
Hilarij

Odon iz Jurkloštra
2. MED LETOM

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne starše Podbornik
ob 10h za rajne Belejeve in Mirnikove ter +župnika Miloša Čarf

*************************************************************
MISLI OB NEDELJI JEZUSOVEGA KRSTA

Smisel Jezusovega in našega poslanstva
Poročilo o Jezusovem krstu nam na poseben način razodeva smisel njegovega,
hkrati pa tudi našega osebnega poslanstva. V Jezusu Kristusu tako spoznavamo
tudi Božji načrt odrešenja.
Da bi mogli resnično dojeti pomen Jezusovega krsta in zavzeti pravi odnos do
tega dogodka, potem se moramo tudi mi sami, po Jezusovem zgledu, postaviti v
vrsto grešnikov. To moramo storiti še toliko bolj, ker smo mi, za razliko od njega,
resnično potrebni spokornosti in spreobrnjenja. Kar pomislimo: kolikokrat se mi,
t.i. »pobožni verniki«, pritožujemo nad razmerami, v katerih živimo, ter nad
ljudmi, s katerimi moramo živeti in delati. Pritožujemo se tudi nad duhovniki, ki
niso to, kar bi – po našem mišljenju – morali biti. Radi kažemo s prstom na grehe
in napake ljudi okrog sebe. Morda imamo za to celo dovolj razlogov, saj ljudje, ki
jih kritiziramo, res niso takšni, kot bi morali biti. Vendar bi se morali zavedati, da
nikakršno obtoževanje ne more spremeniti niti razmer niti ljudi; pa tudi nam ne
bo pomagalo k duhovni rasti! Prav nasprotno! Jezus ni obtoževal, ampak ljudi
odreševal, vendar ne s kritiziranjem drugih, temveč z žrtvijo lastnega življenja!
To je bilo njegovo poslanstvo in v zvestem izpolnjevanju take Božje volje se je
pokazal kot ljubljeni Sin, nad katerim ima Oče veselje. Če torej hočemo biti udi
mi sinovi in hčere, nad katerimi bo imel naš nebeški Oče veselje, potem moramo
tudi mi uresničevati svoje poslanstvo, ki pa je: ne v kritiziranju drugih ljudi,
ampak v žrtvi za druge.
po: J. Kužniku

