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GLEJTE, JAGNJE BOŽJE, KI ODJEMLJE GREH SVETA

Vsakdo se trudi, da bi pustil za seboj kakšno vidno sled, da bi se
zapisal v zgodovino in tako postal nesmrten. Kakšne lepe nauke dajejo
starši otrokom, ko se odpravljajo na študij v mesto, ko se odločijo za
življenje v internatu, se poročijo, si ustvarijo družino. Več ali manj se
vsi zavedamo, da ne živimo le zase, kajti naše življenje je smiselno, ko
se razdajamo in se trudimo, da bi bili svojim najbližjim v močno oporo.
Marsikdo pa pravi, da je večkrat nemočen in se mu zastavljeni načrti ne izidejo. Na koga
naj se obrne po pomoč?
Ko je Jezus prišel k Jordanu je Janez Krstnik v njem prepoznal tistega, ki mu je
pripravljal pot. Vsem je oznanil veselo novico, da je odrešenik med nami: »Glejte, ta je
tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz.«
Kako je Janez Krstnik prepoznal Jezusa? Verjetno je Jezus oddajal od sebe določeno
energijo, Janez je čutil nek mir, ki je prihajal od Jezusa. Ljudje se namreč odločamo po
nekih dovolj jasnih občutkih, saj takoj vemo, kakšnega človeka imamo pred seboj: eden
oddaja pozitivno energijo in nas privlači, v drugem opazimo neko sovražnost, ki nas
odbija in se z njim nočemo srečati. Jezus je v sebi poosebljal božjo in človeško naravo,
kar so vsi, ki so se z njim srečevali, takoj občutili. Bil je kot magnet in zato se ne smemo
čuditi, da je za seboj potegnil množice, ki so ga poslušale in mu sledile.
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta!« je Janez Krstnik rekel svojil poslušalcem.
V Jezusu je prepoznal več kot človeka in zato je čutil dolžnost, da vsem oznani, da je
odrešenik tukaj. To je Janez spoznal šele ob Jezusovem krstu, ko je v golobu, ki se je
spuščal nad Jezusa videl uresničitev starodavne prerokbe: »Na kogar boš videl prihajati
Duha in ostati nad njim, tisti krščuje s Svetim Duhom.« Tako se je Janez Krstnik izkazal
kot prvi pričevalec, da je Jezus Božji Sin.
Današnji evangelij nas izziva: Kako pa ti pričuješ za Jezusa? Kako drugi prepoznajo,
da si drugačen? Morda si drugačen, ker ne kolneš! Tudi to je nekaj. Morda si v svojih
besedah prizanesljiv in ne kritiziraš bližnjega! To je jasen dokaz, da je v tebi lep delež
srčne dobrote in spoštovanja. Morda pa si ne pripisuješ prevelikih zaslug za svoja dela.
Kdor tako razmišlja, se zaveda, da je krhko bitje in mu potrebno moč daje Bog, v katerega
veruje. Blagor tebi, če tako razmišljaš. To pomeni, da imaš pravega, Jezusovega duha.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska
19. januar
• Danes je 2. nedelja med letom. Godujeta Makarij Aleksandrijski, opat in božji služabnik Friderik Irenej
Baraga, misijonar in škof.
• Danes je nedelja verskega tiska. Vedno bolj se zavedamo, 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. Katoliški mediji si prizadevajo, da nas informirajo, predvsem pa, da ključne informacije in dogodke
analizirajo in osmislijo, da nam pomagajo oblikovati pogled na stvarnost v luči krščanstva. Vse, ki ste naročeni
na Družino ali Ognjišče, prosim, da naročnino poravnate do konca januarja. 2. februarja 2020 se bo založba
Družina že tradicionalno zahvalila bralcem za zvestobo z darilom, ki bo priloženo 5. številki Družine. To darilo, knjigo z recepti, ki jih je za tednik Družina pripravil župnik Marko Čižman, lahko prejmejo tudi tisti, ki na
Družino niso naročeni, tako da izpolnijo naročilnico in prejmejo poleg knjižice še 3 naslednje izvode Družine
brezplačno.
• Začeli smo teden molitve za edinost kristjanov. Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so pripravili
kristjani različnih Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška dežela. 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.« Gostoljubnost je zelo potrebna krepost, ko gre za iskanje krščanske edinosti.
Kliče nas k medsebojni naklonjenosti in velikodušnosti zlasti do ljudi, ki ne delijo z nami istega jezika, kulture
ali vere. Delitve med kristjani obstajajo že dolga stoletja, kar je v spotiku svetu in škoduje oznanjevanju evangelija. Premaga jih lahko samo moč molitve, v katero zaupamo. Edinosti ne moremo »ustvariti«, »izdelati« ali
»organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo kot dar Duha in molitve.
• Na sestanku staršev letošnjih pripravnikov na prvo obhajilo smo se zmenili, da bo prvo obhajilo 10. maja ob
9.30. Prvoobhajance vam priporočam v molitev.
• Naslednjo nedeljo se bomo spomnili svetega Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev in Hčera Marije Pomočnice. Mašo bodo oblikovali veroukarji in otroški pevski zbor.
• V mesecu februarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska
19. januar
Nedelja
1. za + Jakoba Kerna (obl.)
730 Tenetiše
2. za + Anico Jamnik (obl.) in vse ++ Blejčeve
3. za + Nado Lukanec, 7. dan po pogrebu
830
za + Tomaža Repenška
Fabijan, papež in mučenec; Sebastijan (Boštjan), mučenec
20. januar
Ponedeljek
za + Antona (obl.) in Doro Zaplotnik
1800
Agnes (Neža, Janja), mučenka; Epifanij Pavijski, škof
21. januar
Torek
za + Kristino (obl.) in Franca Valjavca
1800
Vincencij (Vinko), diakon in muč.; Laura Vicuna, devica
22. januar
Sreda
za + Janeza Pibernika (obl.)
1800
Četrtek
Henrik Suzo, redovnik; zaroka Marije in Jožefa
23. januar
ni svete maše
Petek
Frančišek Saleški, škof in c. uč.; Felicijan, škof in mučenec
24. januar
ni svete maše
Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska
25. januar
Sobota
1. za + Vinka Valjavca (obl.)
1900
2. za + Bojana Jarca (obl.)
3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma
26. januar
Nedelja
1. za + Antonijo in Miha Arneža ter vse ++ Mavščeve
730 Tenetiše
2. za + Franca Pušarja, 30. dan po pogrebu
830
v zahvalo za vse kar se je zgodilo v letu 2019 in za zdravje
čiščenje in krašenje Trstenik –
25. januar
Tenetiše –

