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2. NEDELJA PO BOŽIČU
LETO VII, št.1
Janezov evangelij 1,1-18
1
V začetku je bila Beseda in
Beseda je bila pri Bogu in
Beseda je bila Bog. 2 Ta je
bila v začetku pri Bogu.
3
Vse je nastalo po njej in
brez nje ni nastalo nič, kar
je nastalega. 4 V njej je bilo
življenje in življenje je bilo
luč ljudi 5 in luč sveti v temi
in tema je ni sprejela. 6 Bil je
človek, ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez. 7 Ta je
prišel v pričevanje, da je pričeval o luči, da bi po njem vsi vero sprejeli. 8 Ni
bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči. 9 Prava luč, ki razsvetljuje vsakega
človeka, je prihajala na svet. 10 Na svetu je bil in svet ja nastal po njem – in
svet ga ni spoznal. 11 V svojo lastnino je prišel in njegovi ga niso sprejeli.
12
Vsem pa, kateri so ga sprejeli, je dal pravico, da postanejo božji otroci;
njim, ki vanj verujejo, 13 ki se niso rodili iz krvi, ne iz poželenja mesa, ne iz
volje moža, ampak iz Boga. 14 In Beseda se je učlovečila in se je naselila
med nami; in videli smo njeno slavo, slavo kakor edinorojenega od Očeta:
polno milosti in resnice. 15 Janez je o njej pričeval in klical: »Ta je bil, o
katerem sem rekel: On, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej ko
jaz.« 16 In iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost na milost; 17 zakaj
postava je bila dana po Mojzesu, milost in resnica je prišla po Jezusu
Kristusu. 18 Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v Očetovem
naročju, on je povedal.
BOG NAM JE SPREGOVORIL NAJLEPŠO BESEDO
Mnogi so vam v teh dneh stisnili roko in izrekli prijazno voščilo; morda
med njimi tudi kak takšen, za katerega ste mislili, da z vami nikoli več ne
bo spregovoril niti besede.
Ko se med ljudmi po daljši tišini spet vzpostavi pretrgani stik, se zgodi
nekaj, kar je podobno novemu stvarjenju, ki ga srečamo v poročilu o
stvarjenju sveta. Molčati in drugemu ne privoščiti besede – to je začetek

smrti, to je konec življenja in občestva. Toda s prvo besedo, četudi le s
kratkim »da« ali »ne«, se spet začenja življenje in se prižge luč upanja.
V preteklih tednih ste si morda belili glavo z vprašanjem, kaj naj drugim
podarite. Ali je še kakšno večje in lepše darilo kot spraviti se s sočlovekom,
spet začeti govoriti, prekiniti tihe tedne, mesece ali celo leta, izstopiti iz
nemega bivanja drug ob drugem? To je kakor novo stvarjenje v tem svetu,
v katerem je toliko smrtonosnega molka, toliko bolečega odrekanja
besede.
Novo leto bo toliko zares novo in mlado, če bomo sami vanj vnesli
novost, če bomo znali in hoteli v naših medsebojnih odnosih vedno znova
začenjati. V tem je skrivnost sreče, ki smo si jo zaželeli. Mnogi so pri
iskanju sreče podobni tistemu, ki išče očala, pa jih ima na nosu. Kako malo
je potrebno za srečo!
Sveti Janez pravi, da je Bog Beseda, stvariteljska Beseda. Po njej je bilo
vse ustvarjeno. V njej je življenje in luč, ki sveti v temi. Ta Beseda je v
Jezusu Kristusu za nas postala človek. Kakor da nam je Bog za božič
spregovoril svojo najlepšo in najglobljo Besedo. Nikoli je ne bo »vzel
nazaj« in »preklical«, saj je postala človek iz mesa in krvi. In ta Beseda,
namenjen vsakemu človeku, se glasi: »Bog te pozna, sprejema in ljubi, če
se mu le hočeš odpreti.«
»In Beseda je postala meso in se naselila med nami« (Jn 1,14). Janezov
evangelij ne pripoveduje idilične zgodbe o Jezusovem rojstvu v
betlehemskem hlevu. V njem je skrivnost Božjega učlovečenja prikazana v
podobah o hrepenenju tedanjega sveta. Ob koncu prvega stoletja so ljudje
hrepeneli po tem, da bi se tema, ki zagrinja človeštvo, razsvetlila, in bi sredi
kaosa našli pravo pot.
Tudi mi hrepenimo po luči, po tem, da bi se nam odprle oči in bi
prepoznali resnico, da bi v vsem odkrivali Božjo resničnost. Janez želi ljudem
svojega časa odgovoriti na vprašanje, kako najti resnično življenje. To se
danes sprašujemo tudi mi: Kako bi moje življenje uspelo? Kako živeti, da bi
lahko rekli, da resnično živimo? Kot nekoč tudi danes ljudje čutijo, da
večkrat bolj životarijo, da živijo tja v en dan, da njihovo srce ostaja prazno in
je njihovo življenje nerodovitno. Življenje želi rasti, cveteti, obroditi. Šele ko
se v človeku naseli beseda, ko v njem le-ta postane meso, tedaj človek izkusi
resnično življenje, nam govori Janez. Z besedo za meso Janez ne misli
grešnega mesa, pač pa vse tisto, kar je zemeljsko, slabotno, minljivo, v
nasprotju z nebeško-božjim.
V učlovečenju svojega Sina je Bog nesmrtno seme svojega Božjega
življenja posadil v naše umrljivo meso, da je le-to lahko zacvetelo
SVETE MAŠE Z LJUSTVOM V PRIHODNJE IN OSTALI OBREDI
S ponedeljkom 4. januarja, so zopet dovoljene svete maše z ljudstvom.
Vendar v omejenem številu, glede na velikost cerkve in ob upoštevanju

vseh dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok,
medosebne razdalje). V cerkvi v vsako drugo klop usede en oseba oziroma
družina, oziroma osebe iz istega gospodinjstva. Predlagam, da daste
prednost svojcem za katere je sveta maša. Petje pri maši z ljudstvom ni
dovoljeno, lahko pa je orgelska glasba.
SVETI KRST: Krst je lahko v družinskem krogu.
POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE: Cerkveni pogrebi so v družinskem
krogu. Pogrebna sveta maša bo nekaj časa po pogrebu v cerkvi.
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TIRJE KRAJI
V sredo je praznik gospodovega razglašenja – sveti trije kralji. Sveta maša
bo ob 17.00 uri Blagoslovili bomo vodo, kredo in kadilo.
STATISTIKA: Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj
na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto
2020 zabeležile sledeče:
Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 6 krstov, od tega 5 deklice in 1
dečka. Vsi krščeni so bili rojeni v izven zakonski skupnosti.
Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni
nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov
in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina,
ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti
nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam
naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.
Poročna knjiga: V letu 2020 je v naši župniji bila le 1 cerkvena poroka.
Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga
v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite
stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos
povabite Boga.
Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 19 pogrebov (8 moški in 11
žensk). Vsi so umrli brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna
starost umrlih žensk je 84,4 let, povprečna starost umrlih moških pa 65,7
let. Najstarejši umrli moški je bil Jožef Žerak, star 84 let, najstarejša ženska
je bila Marija Šoštar, ki je dopolnila 94 let.
Radi molimo za rajne, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ
kar lahko storimo za naše drage pokojne.
V župniji je bilo v preteklem letu birmanih 5 birmancev, k prvemu sv.
obhajilu je pristopilo 15 otrok. V veroučnem letu 2020-21 je vpisanih k
verouku 82 otrok. Opažamo, da obisk nedeljske svete maše čedalje bolj
upada, zato vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je
temelj našega verskega in krščanskega življenja.

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA
V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.
SPREMEMBA BANČNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ŽUPNIJE
S 1. januarjem ima župnija zaradi združevanja bank nov transakcijski
računa: TRR: SI56 0400 1004 7544 345
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
V tem tedni skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Kristan Vrha.
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Ponedeljek
4.1.2021
Torek
5.1.2021
Sreda
6.1.2021
Četrtek
7.1.2021
Petek
8.1.2021
Sobota
9.1.2021
Nedelja
10.1.2021

sv. Elizabeta
Seton
redovnica
sv. Janez
Neumann
škof
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
– SVETI TRIJE
KRALJI
sv. Rajmund
Penjafortski
duhovnik
sv. Severin
Noriški
opat
sv. Hadrijan
opat
JEZUSOV
KRST
sv. Gregor
Niški
škof

17.00

za † Ano Zvonar

8.00
9.00

za zdravje in blagoslov v
družino
za † Rudija Straška

10.30

za † Slavico Gaberšek

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi (041 265 740).
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si

