OZNANILA ŽUPNIJ: TOMAJ,
PLISKOVICA IN AVBER
JEZUSOV KRST

NEDELJSKI EVANGELIJ
Jn 1,29–34

JAGNJE BOŽJE PRINAŠA ŽIVLJENJE
Ko je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, je rekel: »Glejte, Jagnje
Božje, ki odjemlje greh sveta« (Jn 1,29). Jagnje je od najzgodnejše krščanske
tradicije podoba Kristusa. Ta podoba je prešla tudi v mašne molitve, saj
duhovnik tik pred obhajilom ponovi Krstnikove besede. In zakaj je jagnje podoba
Kristusa? Izraelci so bili po jagnjetovi krvi rešeni smrti in so po zavezi postali
Božje ljudstvo. Že od samega začetka je Cerkev v tem jagnjetu videla
predpodobo Kristusa, saj smo bili po krvi Kristusa – pravega Jagnjeta, (od)rešeni
smrti, kakor so bili Izraelci rešeni smrti po krvi jagnjeta. Ni naključje, da je Kristus
umiral na križu, ko so Judje klali jagnjeta za velikonočno večerjo. Kristus je nase
privzel greh ljudi, da bi nas odrešil. Zato je on pravo »Jagnje Božje, ki odjemlje
greh sveta«, kakor ga je označil Janez Krstnik. On, katerega podoba je jagnje, je
ljubil ljudi vse do smrti ter jim tako odvzel grehe, je lahko kot človek razumel
skrivnost Božje ljubezni in sedaj lahko to razodeva ljudem. Kristus ljudem
odkriva nov pogled na zgodovino in na njihovo življenje. V luči darovanega
Jagnjeta drugače vidimo dogodke v zgodovini in v našem življenju. V njem so
osvetljeni skriti dogodki in v njem dobijo vrednost še tako drobna in nepoznana
skrita dobra dejanja ljudi, za katera jim drugi niso dali priznanja. V njegovi luči je
»povzdignjeno« neznano in krivično trpljenje ljudi. Kristus se je žrtvoval za naše
grehe, da bi nam pokazal nov pogled na zgodovino in dogodke. Zagotovil nam
je, da se splača truditi za dobro. Nobena beseda, izrečena iz ljubezni, in nobeno
dejanje, narejeno v ljubezni, ni izgubljeno. Tako nas rešuje občutka nekoristnosti
in nesmiselnosti v našem življenju.
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In Janez je pričeval:
»Videl sem Duha,
ki je prihajal kakor
golob
z neba in ostal na
njem.
In jaz ga nisem poznal;
toda ta, ki me je poslal
z vodo krščevat, mi je
rekel:
‚Na kogar boš videl
Duha prihajati in
ostati na njem, ta je,
kateri
krščuje s Svetim
Duhom.‘
In jaz sem videl
in sem priča,
da je ta Božji Sin.«
(Jn 1,32–34)

RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Ko je Jezus prišel k Jordanu, je Janez Krstnik nanj opozoril ljudi ter pri tem
ljudem razodel tudi njegovo slavo in označil njegovo poslanstvo: »Glejte, to
je Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta!« (Jn 1,29). Janez je bil pričevalec
za Jezusa, on je Jezusu pripravljal pot v človeška srca. To je tudi naša
naloga. Kakor je Janez Krstnik v svojem času ljudi opozarjal na Kristusa,
tako moramo tudi mi današnjim ljudem predstaviti Kristusa ter mu
pripravljati pot v človeška srca. Sveti papež Janez Pavel II. je v svoji viziji
delovanja Cerkve v tretjem tisočletju zapisal: »Če mladim predstavimo
Kristusov obraz, bodo Kristusa doživeli kot prepričljiv odgovor in bodo
sposobni sprejeti njegovo sporočilo, tudi ko bo zahtevno in zaznamovano s
križem« (CD 91,9) in odrekanjem. »Kriza poklicev je danes tudi kriza
klicarjev, ki se večkrat skrivajo in nimajo poguma. Če ni nikogar, ki kliče,
kako bi mogel biti kdo, ki bi odgovoril?« CD 76,19). Tako so zapisali
škofje, zbrani na kongresu v Rimu leta 1997. V Cerkvi »si mora vsak
prizadevati postati svetilka duhovnim poklicem ter voditi ljudi k osebnemu
srečanju s Kristusom, v katerem se duhovni poklici spočnejo in razodevajo«
(CD 76,26). Torej je naša neodložljiva naloga, da smo svetilka mladim na
poti za Kristusom.

016.01.2017
PONEDELJEK

KAPELA

1700 VV Pipan, Tomaj 94

17.01.2017
TOREK

KAPELA

1700 V Hendrik Filipčič, Tomaj 61a

18.01.2017
SREDA

KAPELA

1700 VV Roza in Miro Žvab, Tomaj 94b

19.01.2017
ČETRTEK

KRIŽ

1700 VV Eta in Stanko Pirc, Križ 190

20.01.2017
PETEK

KAPELA

1700 VV Kosovel in Ravbar,

21.01.2017
SOBOTA

AVBER

Anton Puščavnik, rrd.

p.n. ge. Dragice

1700

VV Franc Gec, Ponikve 40

Neža, dev. In muč.

22.01.2017
3. NEDELJA
MED LETOM

PLISKOVICA

830

SV. ANTON

1000

Odpuščaš nam grehe,
ker si Božje jagnje,
krotak in usmiljen.
S trnjem te bičamo,
ti pa sproti pozabljaš naš dolg.
Ne pritožuješ se,
ko te puščamo samega.
Čakaš in se ne naveličaš,
in ko se vrnemo,
izmiješ z nas umazanijo sveta.
Sprejmi našo zahvalo,
ker smo zasijali v belini,
prežarjeni s tvojo svetlobo

V Bogdan Žerjal, Pliskovica 102
V Zora Turk, Šepulje 6 in za žive in
pokojne župljane

