
  

 

 

 
15. 1. 2023 

2. NEDELJA MED LETOM  
Leto A 
Štev. 2  

                  Letnik XX. 
 

       
                      Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Mt 1,29-34 

 

Jagnje Božje odjemlje greh sveta 
 
 

 

Tisti čas je Janez Krstnik zagledal 

Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: 

»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh 

sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: 

Za menoj pride mož, ki je pred menoj, 

kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga 

nisem poznal, vendar sem zato prišel 

in krščujem z vodo, da se on razodéne 

Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl 

sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor 

golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat z 

vodo, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti 

krščuje s Svetim Duhom.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« 

 

 PAVLOV LIST 



 
JAGNJE BOŽJE, KI ODVZEMA GREH SVETA 

 
V današnji Božji besedi se večkrat pojavlja »Jagnje Božje«. Naziv »Jagnje Božje« nam 
pojasni že Stara zaveza. Izraelcem v Egiptu je bilo jagnje in njegova kri na vratih 
rešitev iz suženjstva. Skozi stoletja so tako Boga prosili za odpuščanje grehov prav z 
darovanjem jagnjeta. Prerok Izaija napove trpečega služabnika, ki bo žrtvovan kot 
jagnje, in tudi Janez Krstnik nam predstavi Jezusa samega kot »Jagnje Božje, ki 
odvzema greh sveta«. 
 

Še bolj tuje kot izraz Jagnje Božje je današnjemu človeku beseda greh. Mnogi rajši 
rečejo »napaka, slabost, okoliščine, dednost« … Vse to izraža nekaj nepravilnega, 
toda odriva osebno odgovornost, medtem ko greh zajame prav to.   
 

Zlo je v svetu navzoče v mnogih oblikah: vojne, vse oblike nasilja, velik del svetovne 
populacije je brez osnovnih pravic, plača številnih delavcev je prenizka za prehrano 
družine in pokrivanje življenjskih stroškov, klimatske spremembe uničujejo planet 
... Temu seznamu lahko nenazadnje dodamo še razdeljenost krščanstva. Vse to je 
»greh sveta«. 
 

Mnogi želijo, da se s silo kaznuje ali kar pobije akterje tega zla. To pomeni pregnati 
nasilje s še večjim nasiljem. To ni rešitev! To je udeležba pri »grehu sveta«, grehu, ki 
je združenje grehov posameznikov. 
 

Jezus prihaja v ta naš svet in postane »daritveno jagnje« za uničenje greha sveta. On 
osvobaja vsako osebo posebej tako, da jo sprejema z ljubeznijo. Tako ne rešuje le 
osebe, temveč reši skupnost. Da to lahko stori, je potrebno, da posameznik začne 
gledati na greh in grešnike kakor Jezus. Na ta način lahko vsakdo izmed nas postane 
sodelavec pri odvzemanju greha sveta. Da bi pa to človek lažje dosegel, je prav, da 
svojo moč črpa v Jezusovi daritvi. Kot Jagnje Božje se nam namreč Jezus vsak dan 
znova daruje pri sveti maši. Ko vstopa v naše srce, nam daje moč, da se lažje 
spopadamo z grehi tega sveta.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONEDELJEK, 16. 1. 2023 – SREČANJE HOMSKIH KLJUČARJEV 
Srečanje ključarjev cerkve sv. Marije Magdalene na Homu bo ob 19. uri pri 

Potočnik-ovih v Matkah. 
 

ČETRTEK, 19. 1. 2023 – SV. MAŠA V CERKVI  
Sv. maša bo zaradi nekega majhnega presenečenja ta četrtek v cerkvi. Prav 

tako bo v cerkvi tudi molitev rožnega venca pol ure pred sv. mašo pred 
izpostavljenim Najsvetejšim.   

 

ZAHVALA KRAJANOM KAPLJE VASI ZA UREJANJE CERKVE 
Od 16. – 29. 1. 2023 vabljeni krajani Dolenje vasi.  

 

PRIHODNJI DOGODKI 
 

Ekumenska osmina – Teden molitve za edinost kristjanov 
18. – 25. 1. 2023  

 

◆◆◆ 
 

četrtek, 19. 1. 2023 – molitev in sv. maša v cerkvi 
 

◆◆◆ 
 

nedelja, 22. 1. 2023 – Nedelja Božje besede 
 

◆◆◆ 
 

NEDELJA, 29. 1. 2023 – PAVLOVA NEDELJA, 9.00 
V Marija Reki takrat ni sv. maše. 

 

◆◆◆ 
 

30. 1. – 5. 2. 2023 – ŠOLSKE IN VEROUČNE POČITNICE 

◆◆◆ 

2. 2. 2023 – SVEČNICA  

 



 

NEDELJA                  
15. januar 2023 

2. nedelja med letom  
 

Iz 49,3-5-6; Ps 40; 
1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34 

 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + Justino Zagožen –obl. ter Petra in   
           Marico Zagožen, vse žive in + Zagoženove  
           za + Ano Tokmandžič – 30. dan ter ostale  
           pokojne  
              

Marija Reka:  
10.30 za + iz družin Remenih in Zmrzlak 
 

 

Ponedeljek, 16. 1.  
Honorat 

 

 

Anin dom - kapela 

18.00  za + Ivana Golčmana 
 

 

Torek, 17. 1.  
Anton Puščavnik  

 

Sveti Lovrenc  

18.00 za + Ivana Bizjaka  
              

 

Sreda, 18. 1.  
Marjeta Ogrska 

 

 

Anin dom - kapela 
07.00 po namenu       
             

 
 

Četrtek, 19. 1.  
Makarij  

 

 

cerkev 

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + starše Klemna–obl. in Mici Aljančič 
            za + Mirkota Hirci – obl.  
             

 

Petek, 20. 1.   
Sebastijan (Boštjan)  

 

 

Anin dom - kapela 

18.00 za + Lidijo Marcen  
 

 
Sobota, 21. 1.  
Agnes (Neža) 

 

cerkev 
18.00 za + Antona Lešnika 
            za + Boštjana in Uroša Steblovnika 
            za + Ireno Jesenek – 8. dan    
 

 

 

NEDELJA                  
22. januar 2023 

3. nedelja med letom  
 

Iz 8,23b;9,1-3; Ps 27; 
1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij (kapela) 
09.00 za + Pavlo Kosmač  
            za + Vinkota in Helo Brejc  
             

Marija Reka:  
10.30 za + Viktorja in Marijo Doler, Naratove,  
                Zimoharjebve in + Albina Dolar 

 za + Rudija in Marijo Baloh, stare   
   starše Baloh in Senožetnik  
 za + Antonijo Hriberšek, očeta Alojza,  

         sina Francija, vse + Hriberškove in  
         Boltetove mamo Amalijo Špitaler (dar  
          sestrične Mihele iz Nemčije) 

 

 


