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TA JE MOJ LJUBLJENI SIN, NAD KATERIM IMAM VESELJE

Marsikdo je prepričan, da je ljubezen najmočnejše čustvo, ki ga ne
more zamenjati noben reklamni ponaredek. To je res, čeprav je treba reči,
da je ljubezen več kot čustvo: človekova čustva se zelo hitro spreminjajo,
ljubezen pa je nekaj, kar želimo, da ostane, da je nekaj trajnega, kar te
spremlja povsod in ti daje občutek, da si sprejet, da si nekaj vreden, da
tvoje bivanje nekoga razveseljuje in bi bil zate pripravljen narediti vse, kar
je v njegovi moči. To se je zgodilo z Jezusom, ko je prišel k Jordanu in je Janeza Krstnika
prosil, naj ga krsti. Janez se je obotavljal in opravičeval: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti
hodiš k meni.« Jezus mu je odgovoril: »Pusti zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva
vso pravičnost.« Po krstu je videl Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal
nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«
Kaj nam ta veličastni dogodek Jezusovega krsta razkriva? Najprej to, da se je Jezus
odločil, da bo popolnoma solidaren z nami, da bo spoštoval civilno in versko postavo in zato
ne bo iskal kakšnih privilegijev, ki so bili med judovsko duhovščino vsakodnevna praksa.
Kot drugo: Jezus je sprejel popolno pokorščino svojemu Očetu. Svoje poslanstvo je hotel
izpeljati dosledno, ne oziraje se na posledice. V ozadju je bila pomembna odločitev, kako
mora biti vsak človek odprt do Boga, pripravljen izpolniti poslanstvo, za katero je bil izbran.
Kot tretje: Jezusov krst je bil drugačen od Janezovega. V ozadju ni bilo le oblivanje z vodo,
kar je pomenilo, da iskreno želiš spremeniti svoje življenje in hoditi po drugačni poti. Pri
Jezusu gre za krst v Svetem Duhu. Samo v moči Svetega Duha postane krst zakrament, ki
nas notranje prenovi in deluje sam na sebi. Samo tak krst daje moč, da lahko zares živimo
kot novi ljudje. Ko so vsi pravkar našteti koraki povezani v celoto, se sliši glas iz nebes: »Ta
je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje!«
Mi smo prejeli enak krst kot Jezus. Duhovnik je rekel: »Špela, Miro, Ana, Nik … jaz te
krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Krščeni smo bili v imenu Svete Trojice. Naš
krst je zakrament, ki deluje sam po sebi, a ima veliko večjo moč, ko sodelujemo z milostmi, ki
so povezane s tem zakramentom. Ko starši zaprosijo za krst svojega otroka, se odprejo Bogu
za prejem njegove milosti, nato pristopijo k obredu svetega krsta, se odpovejo hudemu duhu
in izpovejo vero, v kateri hočejo živeti in umreti. Tako je proces spreobrnjenja zaključen in
takrat vsemogočni Bog izjavi: »Ta je moj ljubljeni sin/hči, nad katerim imam veselje!«
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
Jezusov krst
12. januar
yy Danes je nedelja Jezusovega krsta. Godujeta Tatjana (Tanja), mučenka in Benedikt Biscop, škof.
yy V novo leto smo vstopili z nemiri na Bližnjem vzhodu, kar se najbolj pozna v konfliktu med ZDA in Iranom.
Gre za resen spor, ki ogroža vse človeštvo, saj lahko sproži svetovno vojno. O tem nas opozarja tudi Marija v
Međugorju. Treba je več moliti z namenom, da si sprte strani podajo roko sprave in sodelovanja. Vsak dan
zmolimo vsaj kakšno desetko s tem namenom.
yy Danes je nedelja Jezusovega krsta in tudi spomin našega krsta. Krst je prvi zakrament uvajanja v krščansko življenje in neke vrste popotnica v življenje. Krščujemo že majhne otroke, kajti krst s Svetim Duhom nam odvzame Adamovo krivdo in nebeški Oče nas sprejme za svoje otroke. Res je, da zakrament svetega krsta deluje že
s tem, da ga prejmemo, vendar je treba s prejetimi milostmi sodelovati, če hočemo duhovno napredovati in
rasti v svoji veri. Prav je, da večkrat pomislimo, kaj smo postali pri krstu in kako sodelujemo s krstno milostjo.
yy Letos je v tretjem razredu 7 pripravnikov na zakrament sprave in na prvo obhajilo. Zato bo v četrtek, 16. januarja sestanek za starše prvoobhajancev. Srečanje bo ob 19.00 v glasbeni sobi.
yy Januar je mesec verskega tiska. Zavedamo se, da mlajše generacije manj berejo in so preveč odvisne od trenutnih informacij z mobilnih telefonov, a za svojo duhovno rast potrebujemo kaj več kot informacije za kratek
čas. Zato je dobro, da vzamemo v roke tudi kakšno bolj resno revijo in knjige z duhovno vsebino. Vse, ki ste
naročeni na Družino in na Ognjišče prosim, da do konca meseca poravnate letno naročnino.
yy V soboto, 8. januarja je začetek tedna molitve za edinost kristjanov. Gradivo za letošnji teden molitve za edinost
so pripravili kristjani različnih Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška dežela. Zgodovina krščanstva na tem
sredozemskem otoku sega nazaj vse do časa apostolov. Sveti Pavel se je kot brodolomec rešil na obale Malte
okoli leta 60. O gostoljubnih domačinih je njegov spremljevalec Luka zapisal pohvalo: »Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo.« Te besede so izbrane za letošnjo vodilno misel.
yy V mesecu januarju je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
12. januar
Nedelja Jezusovega krsta
Nedelja
za + Miha (obl.) in Marijo Grašič
730 Tenetiše
za župljane
830
Ponedeljek
Hilarij (Radovan), škof in c. uč.; Veronika Milanska, devica
13. januar
1800
za + Janeza Košnika, dar sosedov
Torek
Odon (Oton), prior v Jurkloštru; Feliks Nolanski, duhovnik
14. januar
1800
za + Cilko Teran, dar sosedov
15. januar
Sreda
Absalom, koprski škof; Pavel iz Teb, puščavnik
1800
1. za + očeta Antona Kadivca (obl.)
2. za + Ano Perčič (obl.)
Četrtek
Honorat, škof; Berard in drugi maroški mučenci
16. januar
ni svete maše
Petek
Anton (Zvonko), opat; Sulpicij, nadškof
17. januar
ni svete maše
18. januar
Sobota
Marjeta Ogrska, kneginja; Jakob Hilarij Cosan, mučenec
1900
1. za vse ++ Marinkove
2. za + Toneta Perčiča
3. za + Janeza Dobrina, 7. dan po pogrebu
Nedelja
19. januar
2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska
730 Tenetiše
1. za + Jakoba Kerna (obl.)
2. za + Anico Jamnik (obl.) in vse ++ Blejčeve
za + Tomaža Repenška
830
čiščenje in krašenje Trstenik –
18. januar
Tenetiše – Vindišar Lenčka

