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JANUAR-PROSINEC

MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI FARANOV

10. NED=JEZUSOV KRST    7.-za žive,pok. farane,
božje varstvo in srečno smrt,    10.-Stanko Smole,

Franc  Mlakar, Andrej Kurnik,

11.PON=PAVLIN OGLEJSKI   8.-po n.Brezmadežne                                                                                                                 

12.TOR= TATJANA  16.- zadušnica Štefanija Dolšak                   

13.SRE=  VERONIKA ,HILARIJ 17.- Slavko Uršič 8.dan
15.- pogreb Štefanije Dolšak         

14.ČET=,FELIKS 18.-za spreobrnenje in božje varst.

15.PET=SEVERIN,JURIJ          17.-  molimo za duh
poklice, Verzel Marija

16.SOB=JULIJAN,HADRIJAN                    8 .-v zahvalo,              

17.ANTON.NED=  ANTON (ZVONKO), 7.- za farane,
za večni pokoj pred rojstvom umrlih otrok   10.-za

blagoslov pri živini na č.sv.Antonu, Albin
Pernat, Pavel Kristina Sagadin, Ivan Bračun, 

                                                                                                                                         
 AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  bom
molil v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ

ALI DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan,
pridruži v duhu skupni  molitvi OB 20.45!

KO skupaj DARUJEMO MOLITVE IN DELO
DNEVA NEBEŠKEMU OČETU!          Ob 21.blagoslov

                                                      

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)

Voda, v katero je vstopil Jezus, je služila
očiščevanju. V krstu smo očiščeni vseh

kalnosti, ki so jih na nas povzročili drugi s
svojimi projekcijami. V nas niso videli

tistega, kar smo po Bogu, ampak so v nas z
interpretacijo vnesli svoja lastna

pričakovanja in primanjkljaje. Po krstu se
v nas ponovno zasveti izvorni in nepopačen

Božji sijaj. Če se v svojem vsakdanjiku
vedno znova spominjamo svojega krsta, na

primer, kadar se prekrižamo z
blagoslovljeno vodo, se očistimo podob, s

katerimi so nas drugi obremenili, pa tudi
lastnih podob in predstav, s katerimi

razvrednotimo ali pa precenjujemo samega
sebe in ki kalijo naš izvorni sijaj. V

spominu na krst se spominjamo, kdo v
resnici smo: čista podoba Boga, v kateri

zažari njegova luč.
Po: A. Grün

Kajti moje
misli niso
vaše misli

in vaša pota
niso moja

pota,«
govorí

Gospod. 
Prim. Iz 55,8

Gospod Bog, 
zakaj nisi – kako naj rečem … – 
malo bolj demokratičen? 
Zakaj  nisi  pripravljen,  mogoče  s
kakšnim primernim zborom, 
skupaj z nami odločati o tem, 
kaj je dobro in kaj je slabo, kaj se
sme in kaj se ne sme delati?
To, da je preveč? No, dobro.
Res je: ti si Bog, ti si tisti, ki določa
osnove.
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Ampak  ali  ne  bi  mogel  prepustiti
nam vsaj podrobnosti?
Ti  praviš,  na  primer,  naj  ljubimo
sovražnike.
Prav.
Ampak ali nam ne bi mogel dovoliti,
da  izključimo  tiste,  ki  so  nam
povzročili preveč gorja?
Mi  poznamo  sebe  in  vemo,  kaj
zmoremo.
Kaj praviš na to?
Praviš, da ne. Nisi za to.
Pripravljen si priti med nas, postati
majhen, hoditi z nami, toda zato, da
bi nas povišal,  ne pa da bi  postal
beden kakor mi.
Ti se ne spuščaš v kompromise: si
Bog in Bog ostajaš. 
Na našo srečo.

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Mr 1,7-11
ORODJE V BOŽJIH ROKAH

Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na
geslo  »podelitev  imena«  in  vpisati  je  bilo  potrebno
besedo »krst«.  Kristjani vemo, da je krst veliko več
kot  zgolj  podelitev  imena,  to  je  prvi  zakrament,
zakrament novega rojstva, prerojenja. 
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini 
prejeli kot majhni otroci, brez posebnega napora in brez 
priprave. Krščeni smo bili v veri staršev in občestva 
župnije. Vera naših bližnjih naj bi nam pomagala, da 
milost krsta v nas zaživi, da vera, ki je bila položena v 
našo dušo kot seme v zemljo, začne poganjati. »O 
bratje, bratje, prišel je čas,« pravi naš 
pesnik Oton Župančič. »O bratje, bratje, 
kako je v vas? So li vaše njive zorane?«

To vprašanje je zelo na mestu danes, ko se 
na praznik Jezusovega krsta spominjamo 
svojega lastnega. Ali je naša duša dovolj 
negovana, da lahko seme Božjega življenja, ki je 
bilo takrat položeno vanjo, požene, raste in rodi 
sadove za vsakdanje življenje? Kako smo držali 
besedo, dano Bogu po ustih staršev in botrov? Krstitelj 
postavi staršem vprašanje: »Želite, da bi vaši 
otroci prejeli sveti krst? Ali se zavedate 
dolžnosti, ki jo sprejemate, da jih boste 
vzgajali v veri, da bodo spolnjevali Božje 
zapovedi in da bodo ljubili Boga in svojega 
bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?« 
To vprašanje ni samo zaradi lepšega, ampak je čisto 
resno. Žal ga zelo veliko staršev ne jemlje tako. Po krstu 
nastopi v številnih družinah zelo dolga pavza v verski 
vzgoji. Trajalo bo kar nekaj let, ko bodo 
otroke spet pripeljali k duhovniku, da jih 
pripravi na prejem prvega svetega obhajila. 
Bog hoče, da so starši njegovi prvi 
sodelavci – ne samo pri posredovanju 
naravnega, telesnega življenja, temveč tudi 
nadnaravnega, duhovnega. To je običajna 
pot

. Bog hoče delovati po nas. Bog je odličen
mojster, vendar hoče, da smo mi njegovo

orodje. Tudi najboljši mojster brez orodja ali s
slabim orodjem ne more narediti veliko.

Po: S. Ču

Prosimo te, Gospod, naš Bog,
varuj v svoji milosti vse,

ki so bili v kopeli prerojenja
pridruženi tvojemu ljudstvu,

naj v novem življenju

vedno bolj rastejo v svoji veri,

da bodo lahko nekoč s teboj
uživali večno in neminljivo slavo.

Amen. Po: Molimo s Cerkvijo

Zaupaj v Gospoda 
in korakaj naravnost naprej. 

Bodi kot  ptiček, ki čuti, 
kako se trese veja, na kateri sedi, 

pa vendar poje naprej, 
ker ve, da ima krila.

(sv. Janez Bosko)


Bodimo sejalci veselja! 
Smehljaj ustvarja med ljudmi vezi, 

postavlja mostove, 
ustvarja domačnost, 

to je: človeško skupnost 
spreminja v veliko družino.

(Leon-Joseph- Suenens)


Mladi naj ne bodo samo ljubljeni, ampak naj tudi čutijo,
da so ljubljeni.
(sv. Janez Bosko)


Mi smo odgovorni za naš čas. 

Mi smo odgovorni 
pred našo krščansko vestjo. Odgovorni smo pred Kristusom, 

pred Cerkvijo, pred zgodovino.
(sv. Pavel VI.)


Čim večja je naša svoboda, 

tem večja je naša odgovornost 
pred Bogom.

 (Anton Martin Slomšek)
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