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Oznanila župnije Dovje

NEDELJA
9. januar 2022

Jezusov krst
PONEDELJEK

D. 10h + Požrvovi
Kokošar Viktor, obl.

Lk 3,21–22

10. januar

TOREK
11. januar

Pavlin Oglejski
SREDA

D. 18h v zahvalo
po namenu (d)

12. januar

ČETRTEK
13. januar

PETEK
14. januar

SOBOTA
15. januar

D. 18h Baloh Angela, obl.
po namenu (d)

NEDELJA

D. 10h Kersnik Mihael, obl.
Harej Alojzij (obletni spomin
in zahvala)

16. januar 2022

2. navadna

Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi
Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo.
Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi
kakor golob in zaslišal se je glas iz neba:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje.«

Oznanila na internetu:

https://zupnija-dovje.si

OBNOVI KRSTNO MILOST
V prvih krščanskih stoletjih
kristjani od svoje pripadnosti
Kristusu niso mogli pričakovati
drugega kot preganjanje, mučenje
in smrt. Takrat je bilo treba biti
kristjan, Kristusov učenec, z dušo
in s telesom, ves in brez pridržka.
Na krst so se pripravljali odrasli s
pripravo, ki se je imenovala
katehumenat in je trajala po dve
leti ali tudi dlje. Šele potem, ko se je krstni kandidat izkazal za
poštenega, zanesljivega človeka, je bil vključen v ožjo pripravo. Ta
je potekala ves postni čas in se je zaključila s krstom na
velikonočno vigilijo. Krst je ponavadi podeljeval škof, in sicer s
potapljanjem, da so izkustveno doživljali nauk apostola Pavla:
»Kakor ste bili s Kristusom pokopani v smrt, tako ste z njim vstali k
novemu življenju.« Novokrščenci so si prizadevali živeti, »kot se s
podobi za poklic, h kateremu so bili poklicani«.
Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se spomnimo svojega
krsta. S tem zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa kot mladike
na trto, vzidani smo bili kot živi kamni v duhovno stavbo, ki se
imenuje Cerkev. Kako je lahko stavba žlahtna, če je gradbeni
material slab? Za trdnost ali solidnost stavbe je pomembna vsaka
opeka, vsak kamen.
Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da bomo trdno gradivo za
Božjo stavbo – kot solidni ljudje in kot dosledni kristjani – v družbi
in v Cerkvi.
Silvester Čuk

