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TISTIM, KI SO JO SPREJELI, JE DALA MOČ, DA POSTANEJO BOŽJI OTROCI

S svojim telesnim rojstvom vstopimo v svet, v katerem je polno
nevarnosti, nereda in škodljivih stvari. Žival vstopa v ta svet usposobljena,
pripravljena, da se sooča s svojimi naravnimi sovražniki. Novorojenček pa
je nebogljen, brez pomoči matere, s katero je bil povezan devet mesecev,
bi umrl v nekaj urah. Kako naj se pripravi na soočanje z neprijaznimi
okoliščinami? Zelo hitro stopi v ospredju temeljni prvinski nagon: imeti
moč, zavarovati svoje življenje, v tekmi, kdo bo močnejši, zmagati! Zato se ne smemo
čuditi, da evangelist Janez začne svoj evangelij z Besedo, z Bogom, ki se pokaže kot tisti, ki
ima neizmerno moč. Ta Beseda ima v sebi prvinsko moč: »Vse je nastalo po njej in brez nje
ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti
v temì, a temà je ni sprejela.« Takoj na začetku se začne tekma za premoč. Kdo bo zmagal?
Stvarnik ali zavistni nasprotnik, hudič, ki Evi svetuje: »Utrgaj slastni sadež! Postala bosta
kakor Bog.« Zaključek te zgodbe je vsem znan: Adam in Eva sta postala krhka, nemočna,
sramovala sta se drug drugega. Zakaj? Ker imamo različne oblike moči: temno, nasilno
moč in svetlo moč, luč, ki nas osvobaja.
Evangelist Janez nadaljuje: »Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni
spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je
dala moč, da postanejo Božji otroci!« V treh kratkih stavkih je razložen proces, v katerega
vstopamo s svojim rojstvom, zapustili pa ga bomo šele s svojim zemeljskim odhodom.
Ta proces lahko opredelimo kot »boj za moč«. V ozadju pa ni le fizična moč, ki je najbolj
prvinska in s katero se moramo najprej soočiti: »Kaj bi rad postal? Kakšen boj me čaka
za dosego mojega cilja?« Poglavar teme mi vsiljuje fizično moč, s katero naj bi zmagal v
tekmi za prestiž in prva mesta. In kaj dosežem s to močjo? Neko namišljeno prevlado, da
sem postal »mali bog«, a v resnici sem se spremenili v otroka nasilja, ki uniči vse, kar se
mu zoperstavlja. Naš Stvarnik, Beseda z veliko začetnico, poglavar Luči, pa nam predlaga
notranjo moč, ki naredi posameznika za otroka luči. Kdor sprejme Besedo črpa iz njenega
izvira in počasi sam postaja luč, ki sveti v temi. Božji otrok je namreč otrok luči, ker ga
Očetova ljubezen notranje prenavlja in mu daje moč, da premaga svoj egoizem in moč, ki jo
je prejel, deli z vsemi s katerimi se srečuje. Zato je božični čas, čas luči, obdobje, ko se še na
prav poseben način veselimo drug drugega, se obdarujemo in smo res kot bratje in sestre.
Župnik Branko Balažic, SDB
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yy Danes je 2. nedelja po božiču. Godujeta Janez Nepomuk Neuman, škof in Emilijana (Milena), devica.
yy Jutri je praznik Gospodovega razglašenja ali Svetih treh kraljev. Grško ime tega praznika je epifania, pomeni pa
razodetje Kristusovega mesijanskega veličastva, kar je potrjeno s temi čudeži: Modri so Otroka, h kateremu jih
je pripeljala nenavadna zvezda, priznali za mesijanskega kralja in ga »razglasili« med svojimi rojaki. Ob čudežu
spremenitve vode v vino na svatbi v galilejski Kani je Jezus »začel delati znamenja in razodel svoje veličastvo«.
Pri Jezusovem krstu v reki Jordanu pa ga je nebeški Oče sam razglasil za svojega Sina. Na praznik bo v Tenetišah maša ob 17.00, na Trsteniku pa ob 18.00. Otroci naj k jaslicam prinesejo svoje šparovčke.
yy Za otroke so se božične počitnice zaključile in spet so sedli v šolske klopi. Tudi verouk bo ta teden spet po
običajnem urniku.
yy Naslednjo nedeljo je praznik Jezusovega krsta. Odkar je Janez začel oznanjevati, je minilo približno šest mesecev. K njemu pride Jezus. To ni samo prijateljski obisk. Jezus pride zato, da bi Janeza prosil, naj ga krsti. Povsem
razumljivo je, da Janez ugovarja: »Jaz bi se moral dati krstiti tebi, pa ti hodiš k meni?« Janez ve, da je njegovo
krščevanje namenjeno ljudem, ki se kesajo za svoje grehe. Jezus pa je brez greha. Toda Jezus kljub Janezovemu
ugovarjanju vztraja: »Pusti zdaj to, ker je primerno, da tako izpolniva vse, kar je pravično.« Tako kot je bil
Adam, je tudi Jezus človek, vendar se on ne upira Očetu, temveč sprejme njegovo voljo in s tem postane popoln
človek in zgled za nas, kako je treba stopati v osebni odnos z Bogom.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Ko se starši trudijo s konkretnim zgledom posredovati vero otrokom,
postane družina oznanjevalka in začne sama od sebe vero dajati vsem, ki pridejo z njo v stik, tudi zunaj lastnega družinskega kroga. Otroci, ki odraščajo v »misijonarskih« družinah, pogosto sami postanejo misijonarji.
Apostoli so nam za zgled, ko se niso umaknili v majhne skupine izvoljenih in se izločili iz življenja svojega
ljudstva. Tako moramo tudi mi pričevati sredi vsakdanjega življenja. (289)
yy V mesecu januarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
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5. januar
730 Tenetiše
za + Marijo in Rudolfa Šturma (obl.) ter Ano in Vinka Trogrliča (obl.)
830
1. za + Viktorja Javornika (obl.)
2. za + Marjana Zaplotnika (obl.)
3. za + Frančiško Markun, 7. dan po pogrebu
Ponedeljek
Gospodovo razglašenje; Gašper, Melhior (Miha), Boltežar
6. januar
1700 Tenetiše
za + Franca Pušarja, 7. dan po pogrebu
1800
1. za + Ivano (obl.) in Toneta Perčiča
2. za + Pavlo Košir (obl.)
Torek
Rajmund Penjafortski, duhovnik; Valentin (Zdravko), škof
7. januar
1800
za ++ starša Marijo in Petra Zaplotnika, brata Petra in s. Angelco
Sreda
Severin Noriški, opat; Jurij iz Hozibe, menih
8. januar
1800
za + Antona Vrhovnika
Četrtek
Hadrijan, opat; Pij IX., papež
9. januar
ni svete maše
Petek
Gregor Niški, škof in cerkveni učitelj; Viljem, škof
10. januar
ni svete maše
Sobota
Pavlin Oglejski, škof; Teodozij Koinobit, menih
11. januar
1900
1. za vse ++ Suhadolnikove
2. za + Rozo Košnik (obl.)
Nedelja
Nedelja Jezusovega krsta
12. januar
730 Tenetiše
za + Miha (obl.) in Marijo Grašič
830
za župljane
čiščenje in krašenje Trstenik –
11. januar
Tenetiše –

