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JEZUSOV KRST

10. januar, 2016

1. berilo: Glejte, moj služabnik, ki se ga veseli moja duša.
Odpev: SLAVI, MOJA DUŠA, GOSPODA.
2. berilo: Gospod je mazilil Jezsua s Svetim Duhom
ALELUJA. Prihaja močnejši od mene, je rekel Janez, on vas bo krstil s Svetim
Duhom in ognjem. ALELUJA
Evangelij: Oče pričuje o Sinu.
----------------------------------------------------------

A message of consolation: the Lord is coming to save his people. Prepare a
way for him.
God saved us by the cleansing water of rebirth, renewing us with the Holy
Spirit so generously poured over us through Jesus Christ our saviour.
After Jesus’ baptism, the Holy Spirit descended upon him in the form of a
dove and a voice from heaven declared, “You are my Son, the Beloved, my
favour rests on you.”

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:
Nedelja, 8:30:
10, 1. 10:00:
Poned.,
Torek,
Sreda,
Četrtek
Petek,
Sobota, 6pm:
Nedelja, 8:30:
17, 1. 10:00:

+ Mary Ann Balazic, obl.; n. druž. M. Bakažic
++ iz druž. Ludvika, Rozine Hozjan; n. druž Rogan
++ duhovniki naše župnije; n. druž. Zevnik
+ Drago Cer; n. E. Cer
po namenu; n. F. Rabzel

++ Vinko Petkovšek in Marija Gregoric; n. E. Kinnear
za duše v vicah
+ Rozalija Zver; n. P. R. Zver



SVETO LETO - ODPUSTEK: – V letu usmiljenja je Cerkev namenila
posebne duhovne darove vernikom. Eden od teh darov je popoln odpustek v
svetem letu. Odpustek je je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe,
katerih krivda je že odpuščena. (Greh povzroči škodo. Škodo je treba
pooravnati. Odpustek je tista duhovna pomoč, s katero se poravna škoda).
Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi pogoji ob pomoči
Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo, ki prihaja od Jezusa Kristusa,
razdeljuje in naklanja zaklad oprostitev Kristusa in svetnikov.
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IZREDNO SVETO LETO – LETO USMILJENJA: – Eden od
pomembnih simbolov svetega leta so sveta vrata. Na praznik Brezmadežno,
ko se je začelo izredno sveto leto, leto usmiljenja, je papež slovesno odprl sveta
vrata na bazili sv. Petra v Rimu. Škofje po vsem svetu so v svojih škofijah
odprli sveta vrata v nedeljo, 13. decembra. Škofje so odprli svetoletna vrata v
katedrali (stolni cerkvi) in glavni romarski cerkvi v škofiji. – Odpiranje
svetoletnih vrat je najbolj prepoznaven in zgovoren obred jubilejnega leta.
Obred na simbolični ravni ponazarja, daa je med jubilejnim letom vernikom
ponujena »izredna« pot do odrešenja.
Papež Frančišek v posebni poslanici za izredno sveto leto zapisal: »Želim,
da jubilejni odpustek doseže vsakega kot pristna izkušnja Božje milosti, ki gre
vsem naproti z obličjem Očeta, ki sprejema in odpušča ter povsem pozabi
storjene grehe. Da bi verniki živeli in pridobili odpustke, morajo opraviti
krajše romanje k svetim vratom, ki bodo odprta v vsaki stolni cerkvi ali
cerkvah, ki jih bo za to določil krajevni škof, ali v štirih rimskih bazilikah; to
bo znamenje globoke želje po sreobrnenju.«
Nedelja, 10. januar: – Evangelij nam danes pove, da je Janez Krstnik
krstil Jezusa, Sveti Duh je prišel nadenj v podobi goloba in Bog Oče je
spregovril: “Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.” In še prden je
Jezus prišel k reki, ga je Janez Krstnik pokazal ljudem rekoč: “Zagnje božje, ki
odjemlje greh sveta.”
Jezusov krst je priložnost, da se spomnimo na nač krst. Krščeni smo bili: “V
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.” Pri krstu nam je bil izbrisan izvirni
greh in smo postali božji otroci, bratje in sestre Jezusa, dediči nebes ter člani
Cerkve. Krst je prvi in najpomembnejši zakrament. Le kdor je krščen more
prejeti ostale zakramente. Po zakramentih pa deluje Jezus in nam pomaga
živeti po božji volji.
POSEBNA NABIRKA: – Danes imamo posebno nabirko pod imenom
»St. Peter Apostle«. Ta organizacija zbira denarna sredstva za pomoč pri
vzgoji duhovnikov v miisjonskih deželah. Papež Frančišek je 1. januarja letos
govoril o solidarnosti. Naj bo vaš dar izraz vaše solidarnosti, vaša pomoč in
slrb pri vzgoji duhovnikov v misijonskih deželah. Tudi s takšno pomočjo
delamo za đirjenje evangelija, kar je naša dolžnost in izhaja iz krsta.
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