
TI SI MOJ LJUBLJENI SIN, NAD TEBOJ IMAM VESELJE
Vsakdo se po svoje trudi, da bi dosegel določen položaj, sprejetje v 

družbi, spoštovanje in priznanje, da je nekaj vreden. Nočemo biti le številke 
v statističnih obrazcih, ampak nekaj več: enkratna osebnost, ki jo drugi 
cenijo in spoštujejo. In kako se v resnici obnašamo? Ko srečamo neznanca, 
ga vprašamo: »Kdo si ti?« Hočemo zvedeti, čigav je, ga postaviti v določen 
okvir. Predalčkanje, etiketiranje in določanje družbenega statusa je na 
dnevnem redu. Tako so mnogi opredeljeni za vse svoje življenje in za zmeraj zapečateni. Ali 
je to človeka vreden način obnašanja? Ni. Zato je Jezus skušal to spremeniti. Kako?

Preden je začel z javnim delovanjem je prišel k Janezu Krstniku, da bi se dal krstiti. Zanj, 
ki je bil brez greha, to ne bi bilo potrebno. Vendar se je ponižal na raven grešnikov in s tem 
pokazal, da človek nikoli ne izgubi svojega dostojanstva, niti takrat, ko greši in odpade od 
Boga. To je Bog potrdil pri Jezusovem krstu, ko je v podobi goloba prišel nadenj Sveti Duh 
in zaslišal se je glas z neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« 

Takšno je novo rojstvo iz vode in Svetega Duha. Krst je Jezusa kot človeka naredil za 
enkratno osebnost in nebeški Oče je potrdil njegovo božje otroštvo. Janezov krst je bil 
drugačen: on je samo oblival z vodo in tisti, ki se je dal krstiti, je s tem samo na zunaj 
pokazal, da želi postati drugačen človek. Pri Jezusovem krstu pa se je to, kar je bilo rečeno, 
tudi dejansko zgodilo: to ni bilo več oblivanje z vodo, ampak krst v Svetem Duhu. 

»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje!« se je slišal glas z neba ob Jezusovem 
krstu. Isti stavek je nebeški Oče izrekel ob krstu slehernega izmed nas. Pri krstu smo bili 
ponovno rojeni iz vode in Duha. To je duhovno rojstvo, ki predstavlja vstop v Cerkev, v 
skupnost verujočih, ki sprejemajo Boga za svojega stvarnika in vodnika. Zato smemo trditi, 
da pri krstu zares postanemo novi ljudje, odrešeni ljudje, ker nam je bila Adamova in Evina 
krivda izbrisana. Smo sinovi in hčere usmiljenega Očeta, ki nas je sprejel brez naših zaslug. 
On je vsemogočen in usmiljen, zato ne more delati razlike med vrednimi in nevrednimi 
njegove ljubezni. Te ljubezni si ne moremo zaslužiti, lahko jo pa po svoji neumnosti in 
s slabim, neodgovornim življenjem zavržemo. Jezus nam je zato za zgled, kako je treba 
odgovarjati na darove, ki smo jih prejeli. Prišel je na svet, da bi nam služil in nam tako 
pokazal, kako nas ima Oče rad. Sedaj smo na vrsti mi, da to ljubezen predajamo naprej na 
nove generacije.
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Nedelja Jezusov krst 13. januar
yy Danes je  Nedelja Jezusovega krsta. Godujejo Hilarij (Radovan), škof in cerkveni učitelj in Veronika Milanska, devica.
yy Danes je nedelja Jezusovega krsta. S krstom je Jezus začel delo našega odrešenja. S tem zakramentom tudi mi 
postanemo deležni tega njegovega odrešenja. Tudi za nas je krst sam po sebi le začetek in izhodišče našega poslanstva, 
kakor je bil za Jezusa njegov krst. Zato se trudimo, da bi bilo pravo orodje, s katerim Jezus danes odrešuje svet.
yy V četrtek smo imeli sejo ŽPS. Naredili smo pregled različnih dejavnosti zadnje polovice prejšnjega leta in z 
veseljem ugotovili lep napredek na pastoralnem področju: otroci lepo pripravljajo družinske maše, lepo so 
sodelovali na božični devetdnevnici, zelo globoka je bila molitvena priprava na božič, doživeta božičnica in 
rekorden obisk za praznične dneve. Skratka lahko rečemo, da je v adventnem in božičnem času bilo veliko 
duhovnega dogajanja. Bogu hvala za to. Na seji smo naredili tudi program do velike noči, o čemer boste sproti 
obveščeni v oznanilih.
yy V četrtek, 17. januarja goduje sveti Anton. Ob tej priložnosti radi poromamo k naši podružnici v Zalogu. Tam 
bo sveta maša ob 10.00. Vabljeni.
yy V petek, 18. januarja je začetek tedna molitve za edinost kristjanov. T a teden molitve so za leto 2019 pripravili 
kristjani iz Indonezije, ki je znana kot država z največjim deležem muslimanskega prebivalstva na svetu. Od 265 
milijonov ljudi jih je kar 86% muslimanov, okoli 10% pa je kristjanov. »Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« – to 
geslo letošnje molitve je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spominja, da edinosti ne more biti brez pravičnosti.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Če se hočemo spoprijeti s krizo – vsak dan se srečujemo z različnimi 
odkloni od prave naravnanosti – moramo biti prisotni. To ni lahko, kajti včasih se ljudje osamijo, da ne bi pokazali, 
kaj občutijo; umaknejo se v malenkostno in varljivo molčanje. V tem trenutku je nujno treba poiskati možnosti, 
da se pogovorimo od srca k srcu. Težava je v tem, da je v trenutku krize zelo težko priti do takega pogovora, če 
se pogovora nismo nikoli naučili. To je prava umetnost, ki se je človek nauči v mirnih časih in jo potem lahko s 
pridom uporabi v težavnih obdobjih. Treba je pomagati tako, da v srcih zakoncev zaznamo najbolj skrite vzroke in 
se z njimi spopademo, kot je treba sprejeti porod, ki bo minil in bo za seboj pustil nov zaklad. (234)
yy V januarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

Nedelja Jezusovega krsta
v zahvalo
za + Kristino in Franca Škrjanca

13. januar

Ponedeljek
1730

Oton, prior v Jurkloštru; Feliks Nolanski, duhovnik
za + Marjana Zaplotnika (obl.)

14. januar

Torek
1730

Pavel iz Teb, puščavnik; Mihej in Habakuk, preroka
za + Blaža Urbanca

15.  januar

Sreda
1730

Honorat, škof; Berard in drugi maroški mučenci
za + Ano Perčič

16.  januar

Četrtek
1730

Anton (Zvonko), puščavnik; Sulpicij, nadškof
1. za + Toneta Perčiča
2. za + Antona in Doro Zaplotnik

17.  januar

Petek
1730

Marjeta Ogrska, kneginja; Jakob Hilarij Cosán, mučenec
v čast Materi Božji za zdravje in blagoslov v vseh naših družinah

18.  januar

Sobota
1900

Makarij Aleksandrijski, opat; b. sl. Friderik Baraga, mis.
1. za + Matevža (obl.) in Tončko Uranič ter vse ++ Hribarjeve
2. za + Franca Dolenca (obl.)

19.  januar

Nedelja
730 Tenetiše

830

2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska
1. za + Petra (obl.) in Angelo Rezàr, vse Blejčeve in Cudermanove
2. za + Jakoba Kerna (obl.)
za župljane

20.  januar

čiščenje in krašenje Trstenik
Tenetiše – Romih Majda

19.  januar


