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JEZUSOV
KRST

7.30 †† duh. Dominik Brus in duše v vicah; dve darovalki
9.00 Ledine: †† starši, bratje in sestre Podobnik; Sp. V. 10
10.30 Za župnijo

Ponedeljek
18.00 Po namenu; Sp. Kanomlja 42/b
Pavlin
Torek
8.00 Po namenu; Mladinska 5
Tatjana
Sreda
18.00 † Ivan Tušar; Vojkova 15, 8. dan
Veronika
Četrtek
8.00 Ledine: Po namenu
Oton
10.00 Marof: Za zdravje na duši in telesu vseh v domovih
Petek
18.00 † Stanislav Jereb; Idr. Krnice 46, 30 dan
Pavel
Sobota
17.00 Idr. Krnice: †† Ivan in Ivana Likar; Idr. Krnice 1
Marcel
7.30 † Marko Kosmač; Pustota 31
2. NEDELJA
9.00 Ledine: † Vinko Brence; Pečnik 8
MED LETOM
10.30 Za župnijo
OFER ZA ŽUPNIJO

V ponedeljke bo ob 19h srečanje Svetopisemske skupine preko Google Meet.
Prosim, da se prijavite na moj el. naslov.
V sredo bo v Sp. Idriji ob 19h srečanje slavilne skupine preko Google Meet.
V četrtek ob 20h bo srečanje zakonske skupine preko ZOOM-a.
V nedeljo bo ofer za potrebe naše župnijske cerkve. Iskrena hvala za dar.
Iskreno se zahvaljujem za vse darove, ki ste jih namenili v adventni akciji
"OTROCI ZA OTROKE". Namenjeni bodo za lačne in bolne otroke v misijonih.
Iskreno se vam zahvaljujem za bero in vse druge dobrote, ki ste mi jih namenili.
V spomin in blagor rajnih, darujte za sv. maše. Priporočam Vam, da naročite mašni
namen, saj s tem pletemo nevenljiv venec za pokojne in druge namene Cerkve.
»Med vami bom hodil« je naslov letošnjega Svetopisemskega maratona, ki
se bo odvijal od 23. do 29. januarja 2021. Zaradi epidemije se bo branje Sv.
pisma odvijalo preko spleta. Bralci se lahko prijavite na spletni strani www.
svetopisemskimaraton.si. Zahvaljujem se za sodelovanje.
E-priprava na zakon preko spleta: V mesecu januarju 2021 (Prijave po e-pošti:
pripravanazakon@ignacijevdom.si.) in 3-mesečni program od 10. februarja – 30. maja
2021 (Prijavite se po e-pošti: https://www.iskreni.net/programi/e-priprava-na-zakon/.
G. škof Jurij letos odsvetuje blagoslov hiš, kajti prehajanje iz hiše v hišo
predstavlja nevarnost prenašanja virusa. Priporočam, da prestavimo
blagoslov hiš na čas umiritve epidemije. Kdor želi in ob zagotovilu, da ste
zdravi, lahko opravim blagoslov pred hišo. Vsak, ki želi moj obisk, naj pokliče.
V cerkvi je lahko toliko vernikov, kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali
ena družina) na 30 m2. Dovoljena je INDIVIDUALNA DUHOVNA OSKRBA
VERNIKOV. Vsak dan bom pred in po koncu sv. maše ali čez dan v kapeli.
Možen je individualen prejem sv. obhajila. Prosim, da se prijavite.
Vsak dan bo uro pred sv. mašo izpostavljeno Najsvetejše za osebno molitev.
V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika
ali ene družine oz. članov istega gospodinjstva.
Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po
navodilih SKU pripravijo snov za pouk osnovnošolskega verouka po spletu. Starše
spodbujam, da spremljate in tedensko sodelujete pri poteku katehez doma in na daljavo.

JAZ VAS KRSTIM...

Št. 2, 10. januar 2021

V času po božiču ponovno nastopi preroška podoba Janeza Krstnika, ki napove mesijo.
“Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in
mu odvezal jermenček njegovih sandal.” (Mr 1,7) Pove tudi zakaj je bodoči mesija
močnejši od njega. “Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.”
(Mr 1, 8) Janez Krstnik hoče poudariti, da je njegov krst le zunanje znamenje. Mesija
pa bo ljudem omogočal Božjo bližino.
Jezusov nastop je proti pričakovanju povsem skromen. Uvrsti se med ljudstvo, ki je
čakalo na krst. Kakšen je smisel Jezusovega krsta?
Jezus hoče pokazati, da je namen njegovega delovanja in življenja, spolnjevanje
Očetove volje. S tem hoče dati nov zagon veri izraelskega ljudstva, ki bi tudi moralo
Bogu služiti s sinovsko vdanostjo. Njegovi rojaki naj bi odprli svoja srca Bogu in začeli
novo življenje, ki naj bi se odražalo v ljubezni do Boga in bližnjega.
Zato tudi Očetov glas iz neba: “To je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.”
Podobno na koncu Jezusove poti izpove rimski stotnik: “Resnično, ta človek je bil Božji
Sin.” (Mk 15, 39)
Zaradi nas je Jezus stopil v reko Jordan in kasneje v morje smrti. In kaj sledi iz tega
za nas? Vprašati se moramo, ali smo pripravljeni dati Jezusu možnost, da po krstu
zaživi v nas, da si privzamemo njegove drže. Smo se kljub oviram pripravljeni boriti za
pravičnost? Odpuščati, čeprav smo ranjeni in v nas vse kliče po maščevanju? Zaupati,
čeprav se nam zdi položaj brezupen?
Če zaupamo Božji Besedi, nam bo Jezus dal moči, da bomo zmogli naprej, čeprav se bo
človeško gledano zdelo, da smo na koncu moči. Tedaj bomo tudi mi lahko iskreno rekli:
to je resnično moj Odrešenik, moje edino upanje.
Janez Krstnik je napovedal, da nas bo Jezus krstil s Svetim Duhom. Delovanje Svetega
Duha se v nas razvije v toliki meri, v kolikor izpolnjujemo Jezusova naročila. “Pravzaprav
bi moral obiskati starše, si vzeti čas za družino, posvečevati
nedeljo, narediti uslugo sosedi, ki je stara in obnemogla, sodelovati
v župnijski skupnosti.” Kolikokrat naa obhajajo take misli, a se ne
zganemo, jih naženemo kot nadležne muhe.
Če pa takim in podobnim navdihom odgovorimo in jih uresničimo,
se odpiramo Svetemu Duhu, ki smo ga prejeli pri sv. krstu. Tedaj
postane Jezus Kristus tudi za nas odrešenik. Tedaj neposredno
začutimo, kaj pomeni biti božji otrok.

JEZUSOV KRST

»Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha,
ki se je spuščal nadenj kakor golob.« (Mr 1,10)
Odlomki Božje besede na 2. nedelja med letom: 1 Sam 3,3-10.19; 1 Kor 6,13-15.17-20; Jn 1,35-42
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