
BOG NAS JE REŠIL S KOPELJO PREROJENJA IN PRENOVITVE PO SVETEM DUHU
Kako smo okrepljeni za življenje v svetu, ki je zelo neprijazen in 

večkrat krut? Dediščina, ki jo prejmemo po starših je osnova, je kot 
prazna tabla, na katero posameznik zapisuje svojo življenjsko zgodbo. 
Tako je prepričana večina. Tisti, ki je brez vere, s čim drugim tudi ne 
more računati. Kristjani pa smo prepričani, da nismo odvisni le od 
samega sebe, ker Bog spremlja naše življenje. S prvim zakramentom smo 
prejeli Božje otroštvo, izbrisan nam je bil izvirni greh ter vsi drugi grehi 
in tako imamo pred seboj svetlo prihodnost, ki ni odvisna samo od nas, 
ampak tudi od Boga. Bog se je zavezal, da nam bo naklanjal milost, če jo bomo hoteli sprejeti. 
In Bog ostaja zvest. Mi smo tisti, ki njegove darove sprejmemo in z njimi sodelujemo, ali pa jih 
zavržemo.

»On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil  iz vse grešnosti in nas zase očistil kot lastno 
ljudstvo, vneto za dobra dela.« je pisal apostol Pavel svojemu prijatelju Titu. V tem stavku je zaobjeta 
dediščina, ki smo jo prejeli z rojstvom iz vode in Duha, pri svetem krstu. Jezus je prišel kot naš 
odrešenik, da nam razkrije Očeta in njegovo ljubezen. Tako se ustvarja nova zaveza s človeštvom, 
ki je drugačna od vseh starozaveznih pogodb. Oče je sklenil, da Sin ostane med nami kot tisti, ki 
nas rešuje, nam odpušča grehe in nam s tem daje možnost, da smo lahko njemu podobni, torej 
sveti in brezmadežni. Odkupna cena ni bila majhna: smrt na križu za vse človeštvo, tudi za tiste, 
ki so ga križali. Prvi greh je bil zares velika klofuta Bogu, ki je ljubezen. In vendar se zaradi tega ni 
mogel odreči svoji ljubezni. Če bi človeštvo zavrgel ne bi bil pravi Bog, ker bi s tem dokazal, da ni 
vsemogočen, da njegova ljubezen ni popolna. Tako pa je s popolno žrtvijo, z Jezusovo smrtjo na 
križu dokazal, da samo čista ljubezen rešuje, ker je močnejša od slehernega sovraštva.

Zakaj je Bog sprejel to norost, da se je popolnoma prepustil človeškim rokam? Da bi nas očistil 
zase, kot svoje lastno ljudstvo, ki bo sposobno nadaljevati njegov načrt odrešenja. Bog nas hoče 
imeti kot svoje sodelavce pri ustvarjanju Božjega kraljestva. Zato nas je ustvaril po svoji podobi in 
sličnosti. Vzljubil nas je in nam s tem dal možnost, da smo se mi sposobni ljubiti in tudi odpuščati 
drug drugemu. Krstna milost je prav v tem: kot Božji otroci smo sposobni delati dobra dela. In 
dobra dela so nesebična. Zato sprejemamo Božjo postavo, se varujemo greha in živimo krepostno, 
Bogu všečno življenje. To pa ne uspemo s svojo voljo, ampak zaradi Boga, ki nas vodi, nas krepi 
in nam odpušča grehe.
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Nedelja Jezusov krst 3. januar
 y Danes je nedelja Jezusovega krsta. Godujeta Gregor Niški, škof in  Viljem, škof.
 y To nedeljo pobiramo sedežnino za leto 2016. Že nekaj let je ta prispevek v vrednosti 15 €. Z nabrano vsoto 

pokrivamo nekatere redne stroške za cerkev na podružnici in za župnijsko cerkev na Trsteniku. Iskrena hvala 
za vašo velikodušnost pri vzdrževanju sakralnih objektov.

 y Ta teden bo verouk spet po ustaljenem urniku. Otroci, ki še niso prinesli šparovčkov za lačne otroke, naj to sto-
rijo ta teden. Svoje šparovčke prinesite k verouku ali pa jih v cerkvi postavite v jaslice. Hvala za vašo velikoduš-
nost. S svojim darom boste osrečili marsikaterega otroka v Afriki, še prav posebej v Etiopiji, kjer je strašna suša.

 y V nedeljo je god svetega Antona puščavnika. Vabljeni na smenj v Zalog pri Goričah. Tam bo slovesna nedeljska 
maša ob 9.00.

 y Sveto leto usmiljenja: Sveta in jubilejna leta so posebna leta, ki jih Katoliška Cerkev posveča verski prenovi 
vernikov. Cerkev želi na ta način rasti k pristnejšemu pričevanju in služenju ljubezni do bližnjega. Jubilejno 
leto okliče papež vsakih 25 let. Poleg tega pa lahko razglasi sveto leto tudi ob posebej pomembnih obletnicah. 
Razglasitev svetega leta spremljajo nekatera znamenja, ki vernikom na primeren način pomagajo doživeti iz-
kustvo velikih krščanskih resnic: romanja, sveta vrata in odpustki. Redno sveto leto je nazadnje razglasil papež 
Janez Pavel II. leta 2000. Sveto leto usmiljenja je 4. izredno sveto leto, odkar je papež Bonifacij VIII. leta 1300 
uvedel to možnost.

 y V soboto, 30. januarja 2016 bo svetoletno dekanijsko romanje v ljubljansko stolnico. Ob 9. uri si bomo ogledali 
semeniško knjižnico in kapelo. Ob 11. uri pa bo v stolnici sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof 
Franc Šuštar. Na voljo bodo tudi spovedniki. Potem si bomo pri frančiškanih ogledali še jaslice. Cena bo 7 €. 
Prijave zbiramo v župnijski pisarni. 

 y Do konca meseca januarja moramo pobrati naročnino za časopis Družina in revijo Ognjišče. Letna naročnina 
Družine znaša 96,20 €, naročnina Ognjišča pa 29,70 €.

 y V januarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
800 Tenetiše

1000

Jezusov krst
1. za + očeta Miha (obl.) in mamo Marijo Grašič
2. za + Marijo Dolžan, 7. dan po pogrebu
za + Blaža Urbanca (obl.)

10. januar

Ponedeljek
1730

Pavlin Oglejski, škof; Teodozij, menih
za + Melito Vrtač, dar Simone in Irene

11. januar

Torek
1730

Tatjana (Tanja), mučenka; Alfred, opat
za + duhovnika Antona Maroša

12. januar

Sreda
1730

Hilarij, škof; Veronika, devica
za + Franca Mraka (obl.)

13. januar

Četrtek
1730

Oton (Odon), redovnik; Feliks, duhovnik
za + Kristino in Franca Škrjanca

14. januar

Petek
1730

Pavel, puščavnik; Mihej, prerok
1. za + Ano Perčič (obl.)
2. za + brata Matevža (obl.) in Tončko Uranič

15. januar

Sobota
1900

Marcel, papež; Berard, mučenec
1. za + Zdravka Sirca, dar sosedov
2. za + Jožeta Lombarja, dar prijateljev

16. januar

Nedelja
800 Tenetiše

1000

2. nedelja med letom
1. za + Marijo (obl.) in Rudolfa Šturma ter Antona Trogrliča
2. za + Antonijo in Miha Arneža ter vse ++ Mavščeve
1. za + Frančiško in Franca Ušlakarja
2. za + Toneta Perčiča

17. januar

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – 

16. januar


