
JAZ SEM VAS KRSTIL Z VODO, ON PA VAS BO KRSTIL S SVETIM DUHOM
Človek ne more živeti brez slavij in obredov. Ni dovolj, da pridemo skupaj, 

ampak je treba tudi praznovati in se veseliti, če se le da čim večkrat. Že ob 
prvi obletnici otrokovega rojstva se na veliko praznuje in vedno bolj prihaja v 
ospredje tudi obred krščevanja, ki postaja modni trend. Vsi bi radi krščevali 
svoje dojenčke in zato tudi civilne ustanove iščejo načine, kako bi otrokovo 
rojstvo okronali z nekim obredom iniciacije ali prvim obredom vstopanja otroka v človeško 
skupnost. Vse starodavne skupnosti so poznale določeno obliko uvajanja človeka v družbo, 
ker so se zavedale, da živeti ni lahko in so zato takšni obredi potrebni. Vse te različne obrede 
bi lahko primerjali s krstom Janeza Krstnika, kjer je oblivanje z vodo pomenilo, da si se 
odločil za spremembo, za nov stil življenja, ki naj bi ga ta obred predstavljal. V ozadju je 
simbolično dejanje uvajanja v nek nov način življenja, ki pa človeka ne spremeni. To je le 
zunanje znamenje, da smo pripravljeni na neko spremembo. Z Jezusovim prihodom pa so 
nastopili drugačni časi. Janez Krstnik, ki mu je pripravljal pot, je o njem dejal: „Za menoj 
pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen 
njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.“

Oblivanje z vodo ne očiščuje grehov. Voda po svoji naravi nima te moči, da bi nam 
odvzemala krivdo in nas notranje spreminjala. Voda je samo snov, ali materija, ki je za 
krščevanje potrebna. Zato je moral biti Jezusov krst drugačen, če je hotel zagotoviti notranjo 
spremembo in preroditev, ki bi predstavljala novo, duhovno rojstvo. Brž ko je Jezus stopil iz 
vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki  se je spuščal nadenj kakor golob. S tem krstom 
je čas Janeza Krstnika zaključen. Mi smo sedaj krščeni s Svetim Duhom, ker smo prejeli isti 
krst, s katerim je bil krščen naš Odrešenik. Zato ob vsakem krstu otroka Bog izreče svoj 
blagoslov: „Ti si moj ljubljeni sin/hči, nad teboj imam veselje.“

Z zakramentom svetega krsta zares vstopamo v novo občestvo božjih otrok. Bog se 
je sklonil k nam in nas sprejel za svoje otroke. In to otroštvo je drugačno od tistega pred 
Jezusovim prihodom, ker je sklenjena nova zaveza s človeštvom, ko je z vstopom v to novo 
skupnost izbrisan tudi stari Adamov greh in so se zares začeli novi časi. Za nas je ta nov 
čas povezan z vero v Jezusa, našega odrešenika. Sami se ne moremo rešiti, tudi dobra dela 
niso dovolj. Zakrament krsta nam je podelil potrebno milost, s katero je treba sodelovati, če 
hočemo priti v nebesa kot novi ljudje, kot posinovljeni božji otroci.
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Nedelja Jezusov krst 7. januar
yy Danes je Nedelja Jezusovega krsta. Godujeta Zdravko, škof in Rajmund Penjafortski, duhovnik.
yy Na nedeljo Jezusovega krsta se spominjamo tudi številnih darov, ki smo jih sami prejeli, ko smo se s svojim 
krstom vključili v Cerkev. Ti darovi so učinkoviti le takrat, ko se potrudimo, da z milostmi, ki smo jih prejeli, 
tudi sodelujemo. Vera je dar za posameznika in hkrati za občestvo, v katerem živi. Zato nam ne sme biti vseeno, 
kako s svojim življenjem vplivamo na okolico. Lahko smo pozitivna spodbuda ali kamen spotike.
yy Naslednjo nedeljo, 14. januarja bo v Goričah božični recital, ki ga bosta oblikovala Domen Kos na klarinetu in 
Tajda Kadivec na violini, ob spremljavi pianina in orgel. Koncert bo ob 11.00. Prostovoljni prispevki bodo za 
poravnavo stroškov novih orgel v Goričah. Vabljeni!
yy Smo v mesecu verskega tiska. Do konca meseca moramo poravnati letno naročnino za Družino in Ognjišče. 
Med tednom sem na razpolago pred vsako večerno mašo, da lahko te obveznosti uredite.
yy Letos sta predvideni dve daljši romanji, na Tirolsko (3. – 5. maj) in v Grčijo (4. – 13. junij). Pri obeh romanjih 
so prosti še 4 sedeži. Do konca meseca januarja je vplačilo 1. akontacije (Tirolska 50€, Grčija pa 100€). Spomla-
di, ko bo bolj toplo, bomo organizirali enodnevno romanje na Primorsko, v Lokev in Štanjel.
yy  Apostolska spodbuda: Mati, ki otroka obdaja z nežnostjo in sočutjem, mu pomaga vzpostaviti zaupanje in 
okusiti, da je svet prostor, ki ga sprejema kot dobrodošlega. To omogoča razvijanje občutka lastne vrednosti, 
ki pospešuje zmožnost za prijateljski odnos in usposablja za vživljanje v drugega. Očetov lik pa z druge strani 
pomaga zaznavati meje resničnosti. Močneje ga zaznamuje zmožnost za orientiranje, s spodbujanjem k spreje-
manju naporov in angažiranju, ko je treba oditi v širni in zahtevni svet. (175)
yy V župnišču je na razpolago nov Marijanski koledar za leto 2018. Cena je 2,5 €. Letna naročnina Družine je 
101,40 €, Ognjišča pa 32 €.
yy V mesecu januarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

Jezusov krst
za + Miha (obl.) in Marijo Grašič
za + Ivanko Škofic, Lucijo in Cveto Bogataj

7. januar

Ponedeljek
1730

Severin Noriški, opat; Jurij iz Hozibe, menih
za + Janeza Perčiča in vse ++ Cudermanove

8. januar

Torek
1730

Hadrijan, opat; Pij IX., papež
za + Francko Gregorc, dar sosedov

9.  januar

Sreda
1730

Gregor Niški, škof in c. uč.; Viljem, škof
za + Jankota Košnika

10.  januar

Četrtek
1730

Pavlin Oglejski, škof; Teodozij Koinobit, menih
za + Mirka Lombarja, dar sosedov

11.  januar

Petek
1730

Tatjana (Tanja), mučenka; Benedikt Biscop, škof
za + Kristino in Franca Škrjanca

12.  januar

Sobota
1900

Hilarij, škof in c. uč.; Veronika Milanska, devica
1. za + Blaža Urbanca
2. za + Franca Dolenca

13.  januar

Nedelja
730 Tenetiše

830

2. nedelja med letom
1. za ++ starše Marijo in Jožeta Dolžana (obl.)
2. za + Marjana Gregorca, dar bratranca
za župljane

14.  januar

čiščenje in krašenje Trstenik – 
Tenetiše – 

13.  januar


