2. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

8.1.2017
NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA

Severin
Norški, opat

Iz 42,1-4.6-7;
Ps 29,1-10;
Apd 10,34-38;
Mt 3,13-17

9.1.2017
PONEDELJEK

Sv. Andrej
Corsini, škof

Heb 1,1-6; Ps
97,1-2.6-7.9;
Mr 1,14-20

10.1.2017
TOREK

Sv. Gregor
iz Nise

Heb 2,5-12; Ps
8,2.5.6-7.8-9;
Mr 1,21-28

11.1.2017
SREDA

Sv. Pavlin
Ogleski,
škof

Heb 2,14-18;
Ps 105,1-2.34.6-7.8-9;
Mr 1,29-39

12.1.2017
ČETRTEK

Sv. Tatjana
mučenka

Heb 3,7-14; Ps
95,6-7.8-9.1011; Mr 1,40-45

PETEK

Sv. Hilarij
(Rradovan)
škof

Heb 4,1-5.11;
Ps 78,3.4.6-7.8;
Mr 2,1-12

14.1.2017
SOBOTA

Sv. Feliks
Nolanski,
duhovnik

Heb 4,12-16;
Ps 19,8-10.15;
Mr 2,13-17

Absalom,
koprski škof

Iz 49,3.5-6;
Ps 40,2.4.7-10;
1 Kor 1,1-3;
Jn 1,29-34

13.1.2017

15.1.2017
2. NEDELJA
MED LETOM

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE
Kapela ob 7,00
Po namnu

ob 9. uri
za družine
Kapela ob 7,30
Po namenu darovalca

Kapela ob 7,30
Po namenu darovalca

Ob 11. uri
Za + Franjota

ob 18.uri
V zahvalo MB in na
čast Sv. Duhu

ob 18.uri
v čast sv. Antonu Pad.
za zdravje družine ter
spreobrnjenje očeta in
sinov

Kapela ob 7,30

ob 18.uri

Po namenu darovalca

za družino Plevnik

Kapela ob 7,30

ob 18.uri

Po namenu darovalca

po namenu
darovalca

Kapela ob 7,30

ob 18.uri

Po namenu darovalca

za zdravje

Kapela ob 7,30

za + Benčič Tamaro
in Marijo Marancina
(obl)

Po namenu darovalca

ob 18. uri

Kapela ob 7,00
Po namenu darovalca

ob 9. uri

Ob 11. uri

V zahvalo za službo in
prošnjo za uspešno
delo

V dober namen

NEDELJA 8. JANUAR 2017, NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Naše življenje s Kristusom se začne s svetim krstom, ko
postanemo božji otroci in udje svete Cerkve. Zakaj
pravimo krstu krst? Katekizem katoliške Cerkve nam to
lepo razlaga:
»Ta zakrament imenujemo krst po osrednjem obredu, s
katerim ga podeljujemo: krstiti (grško »baptizein«)
pomeni »potopiti«, »utopiti«; »potopitev« v vodo
naznačuje pokop katehumena v Kristusovo smrt, iz katere
izide prek vstajenja s Kristusom (prim. Rim 6,3–4; Kol
2,12) kot »nova stvar« (2 Kor 5,17; Gal 6,15).« (KKC
1214). Kakor se življenje začenja z rojstvom na ta svet, se
s krstom začne življenje v oni svet. Življenje se začne z
rojstvom in to je za vsakega starša svet trenutek. Ko se
človek rodi, se ga Jezus želi dotakniti, se mu približati, kar naredi s svetim krstom.
Sveti krst je torej prvi Jezusov dotik, je prvi zemeljski dotik Boga. Krst je tako vir in
začetek vseh milosti. Brez krsta ne moremo prejeti drugih zakramentov, drugih
milosti in blagoslovov.
Spodbuda nadškofa msgr. Stanislava Zoreta ob obletnici Plečnikove smrti
Najvišji je tudi naš slovenski narod blagoslovil z odličnimi možmi in ženami. Ob
bližnji 60. letnici smrti arhitekta Jožeta Plečnika čutim dolžnost, da vas povabim k
obhajanju hvaležnega spomina na tega izrednega občudovalca
in snovalca lepote, ki je odsev veličastva Boga samega in pot k
njemu, začetniku vse lepote.
Kot izhodišče za spomin na velikega mojstra in kristjana vam
predlagam nekaj izbranih besedil v zadnji reviji Communio,
zlasti pridigo, ki jo je imel nadškof Anton Vovk ob njegovem
pogrebu. Takrat je rekel:
»Minili so božični dnevi, prazniki učlovečenega Odrešenika in
prazniki slovenske domačnosti. Spremili smo na posebni
praznik še Tri modre, ki so Odrešeniku prinesli darove: zlata,
kadila in mire. – Ko so pa s svojim praznikom odšli Trije
modri, je že v naslednjem dopoldnevu položil tudi veliki
pokojnik vse zaklade svojega nedosegljivega duha pred Boga, sodnika vseh živih in
mrtvih. – Raziskovalci njegovega izrednega in plodovitega življenja bodo te zaklade
študirali, uporabljali in poveličevali, dokler bo slovenska in zraven še dunajska in
češka hvaležnost živela.«
   RECEPT ZA NOVO LETO   
Vzemi dvanajst mesecev, jih natančno očisti vsake grenkobe, skoposti, malenkosti in
strahu ter razdeli vsak mesec na trideset oziroma enaintrideset delov, tako da bo vse
skupaj zadostovalo za eno leto. Vsak dan posebej vzemi eno do dve tretjini veselja in
humorja. Dodati je treba tri zvrhane žlice optimizma, žličko strpnosti, zrnce ironije in
ščepec obzirnosti. Vse bogato prelij z ljubeznijo. Pripravljeno jed okrasi še s šopki
malih pozornosti in z vedrino serviraj.

