ŽUPNIJE GALICIJA
8. januar 2017

NEDELJA

JEZUSOV KRST

08.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antonijo Ozvaldič
ob 10h za +Terezijo in vse Vengustove

Ponedeljek

Hadrijan

09.01.

ob 15.30 pogreb in maša za +Franca Cvikl
ob 19h za +Franca in Jožefo Šuperger, obl.

Torek

Gregor Niški

10.01.

ob 7h

Sreda

Pavlin Oglejski

11.01.

ob 7h

Četrtek

Tatjana

12.01.

ob 8h

Petek

Hilarij

13.01.

ob 19h za +Ivano in Ivana Podvršnik, obl.

Sobota

Odon

14.01.

ob 7h

NEDELJA

2. MED LETOM

15.01 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Pepija Grebovšek
ob 10h za +Ano in Franca Arnšek ter Anico Golavšek, obl.

za rajne Jovanove iz Železnega
za +Helmuta Schwed
na Pernovem

za +Vinka, Nežo in Milana Štefančič, obl.

za +Saro Veber

OB NEDELJI JEZUSOVEGA KRSTA

Po krstu je Jezus
takoj stopil iz vode; in glej,
odprla so se mu nebesa
in videl je Božjega Duha,
ki se je kakor golob
spuščal navzdol
in prihajal nadenj; in glej,
iz nebes se je začul glas:
»Ta je moj ljubljeni sin,
nad katerim imam veselje.«
(Mt 3,16–17)

Mt 3,13–17

LJUBLJENI BOŽJI OTROCI
V evangeljski pripovedi o Jezusovemu krstu nas preseneti, da se je Janez Krstnik branil krstiti Jezusa,
saj mu je dejal: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni« (Mt 3,14). Zakaj tako? Janezov krst
je bil krst »pokore«. Prejemali so ga grešni ljudje kot znamenje, da se hočejo spreobrniti. Kristus pa,
vemo, ni imel greha in mu ni bilo potrebno delati pokore. Zato je Kristus s tem, da se je dal krstiti,
hotel pokazati solidarnost z ljudmi, ki jih je prišel odrešit. Pomenljivo je, da se je dal krstiti, in to
javno, in je tako »izpolnil vso pravičnost«. Na ta način se je približal ljudem, ki smo grešni, in se
poistovetil z nami. Stopil je v vode Jordana, ker nam je želel povedati: »Želim biti z vami. Na vaši
strani sem!«
Ponižal se je in stopil na raven grešnikov. Poistovetil se je z nami, da bi odstranil ovire, ki so ločevale
človeka in Boga. Še na en način je Kristus pokazal, da je on Bog, ki hoče biti blizu človeku, nam vsem
enak, »vendar brez greha« (Heb 4,15).
Kristus je pri krstu v Jordanu javno sprejel poslanstvo, ki mu ga je zaupal Oče, to je, da bo odrešil
človeka. Po krstu je »glas iz nebes rekel: ΄Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje’« (Mt
3,17). Ko je Kristus postal človek, je vse ljudi naredil za svoje brate. Ko ljudje sprejmemo poslanstvo,
ki nam ga je namenil Bog, potem postanemo tudi mi ljubljeni Božji otroci, nad katerimi ima Gospod
veselje. Prosimo Gospoda, da bi tudi v težavah in za ceno žrtve mogli sprejeti poslanstvo, ki nam ga je
namenil, in postati njegovi ljubljeni otroci, nad katerimi bo imel veselje.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Krstni blagoslov otroka kliče Božji blagoslov na celotno
naše življenje
Usmiljeni Bog naj te blagoslavlja. Naj te vedno varuje s
svojimi rokami. Naj te spremlja na vseh poteh, vedno in
povsod naj te obdaja s svojo ljubečo in zdravilno bližino.
Bog naj te blagoslavlja in varuje. Nad teboj naj sije njegov
ljubeči pogled, da bo v tem svetu žarel tudi tvoj obraz in bo
razširjal nekaj tega sijaja, ki si ga bil deležen pri krstu.
Bog naj blagoslavlja vse, kar boš vzel v roke, da bo
prinašalo blagoslov tebi in drugim.
Bog naj blagoslavlja tvoje
poti, da bi postale poti miru
in sprave.
Bog naj blagoslavlja tvoje
misli in te napolnjuje s
hvaležnostjo za vse, kar ti
podarja.
Bog naj blagoslavlja tvoja
čustva in naj ti da občutiti
skrivnost Božje ljubezni, ki te
obdaja in je v tebi kot vir
blagoslova za ljudi.
Naj te blagoslavlja in varuje
dobri in usmiljeni Bog, Oče
in Sin in Sveti Duh. Amen.
Anselm Grün, Blagoslavljam te

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

*

V januarju obnovimo letne naročnine za verski tisk:

DRUŽINA:
OGNJIŠČE:
MOHORJEVE:

98,80 €
30,90 €
46,00 €

