GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

NEDELJA - JEZUSOV KRST - 10. januar 2021
Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Arkady Dionisy Popel, obletna
Ponedeljek: 11. 1. 2021
Pavlin Oglejski II., škof
Ob 18.30: + Franc Černe, 7. dan pogreba
Torek: 12. 1. 2021
Tatjana (Tanja), mučenka
Ob 18.30: v zahvalo, za zdravje in Božji blagoslov v družini Janija Kupljenika
Sreda: 13. 1. 2021
Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj
Ob 7.00: v dober namen
Četrtek: 14. 1. 2021
Feliks Nolanski, duhovnik
Ob 18.30: + Ana Miklič, po namenu vnuka Andraža
Petek: 15. 1. 2021
Mihej in Habakuk, preroka
Ob 18.30: + Jožef Štrubelj, po namenu sina Romana z družino
Sobota: 16. 1. 2021
Berard in drugi maroški mučenci
Ob 18.30: + Ivanka Belak, po namenu Fani Žagar z družino
2. NEDELJA MED LETOM - 17. januar 2021
Nedelja verskega tiska; Anton (Zvonko), puščavnik, opat
Ob 8.00: ob godu Neže za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini Berden
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 10. do 17. januarja 2021

Bog govori!
Bog je daleč in molči. Njegovo nebo se skriva za gostimi oblaki našega
trpljenja, naše nemoči in zagrenjenosti. Kdo od vernih nima te izkušnje? In
vendar je tukaj naše hrepenenje, da bi bili Bogu blizu. Da bi se nebo in
zemlja dotikala.
Ko Jezus stopi iz vode, se to veliko hrepenenje uresniči: Odprejo se
nebesa. Nedostopno postane prostrano, Bog se razodene iskajočim. Kakor
v dnevih vesoljnega potopa se pojavi golob z obljubo prihodnosti: lahek in
živ je Božji Duh. In močna obljuba: “Ti si moj ljubljeni Sin!” S tem so bili že
preroki vzeti v službo, s to obljubo se je začela njihova pogosta težavna in
nevarna pot. Tudi Jezus bo šel to pot, napolnjen z živim Duhom in Očetovo
bližino. Sveti Duh, Očetova moč in Jezusov zgled pošiljajo tudi nas krščene
k ljudem, toda včasih tudi v puščavo in na križ. Da se bodo nebesa odprla,
je obljuba brez garancije. Tvegati moramo, če hočemo slediti Jezusu.
Danes se Jezus prvič pojavi v javnosti /Mk 1,7-11/. Ne velikopotezno, z
močjo in silo, ampak s podreditvijo. Pusti
se Janezu krstiti, čeprav ta sam prizna, da
je Jezus večji od njega. Hkrati se podredi
tudi Očetovi volji, prizna, da stoji za
naročilom, s katerim je bil poslan na svet.
Pri krstu spregovori Bog Oče, ki se na
sliki prikaže kot nebeška Beseda in
imenuje Jezusa Kristusa, ki je sam
Beseda, kot svojega ljubljenega Sina.
Golob kot simbol Svetega Duha dopolni
Sveto Trojico. In ravno ta Sveti Duh podeli
kasneje apostolom dar, da jih razumejo v
vseh jezikih. Naš Bog ni nem, On govori z
nami na mnogotere načine. Slovensko!

Po ljubezni se spozna kristjan

“Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil,
zvesto bo delil pravico” (Iz 42,3).

Kako povem Bogu, kadar mi ne gre dobro in bi ga rad prosil za pomoč? Če
sem bolan in upam na ozdravljenje? Evangeliji pripovedujejo o povsem
različnih primerih. Tukaj je slepi berač Bartimaj, ki je vpil za Jezusom, da je
apostolom že postalo mučno. Kanaánska žena, ki jo je Jezus najprej zavrnil, se
pogaja z njim in ga prepriča, da ji pomaga. Ali žena, ki ji zadošča, da se dotakne
samo robu njegove obleke - prošnja brez besede. Ali stotnik, ki ne bi rad
nadlegoval Jezusa: “Reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen”. In zgodilo
se je. To so zgledni primeri zaupanja. Vendar so s prošnjami prihajali k Jezusu
tudi ljudje, ki niso imeli tako izrazitega zaupanja. Kakor oče, ki je prosil za
ozdravljenje svojega sina: “Če moreš, nam pomagaj; usmili se nas!” - in na
koncu vzklikne: “Verujem, pomagaj moji neveri!”
Vsi prinašajo svoje prošnje pred Boga na sebi lasten način - glasno ali tiho,
v zaupanju ali v dvomu. Vse pa povezuje, da prihajajo k Jezusu ali vsaj
opozorijo nase, ko je On tam. Kakor možje, ki so odkrili streho hiše, da bi
hromega prijatelja privedli k Jezusu. To si vzemimo k srcu: v molitvi pokažimo
na svojo lastno bolečino ali na trpljenje drugih, čeprav zaupamo, da Jezus ve
za vse trpljenje. Vsemu dajmo ime, povejmo tudi, česa si želimo, kaj
pričakujemo. Že to, da povemo, nam bo dobro delo.

/1 Jn 5,1-9/
Očka ni mogel več gledati, kako se njegov osemletni sin samega sebe
sramuje, starejši ko postaja. Pred vsem, ko gresta v pokriti bazen. Deček ima
namreč na prsih, tik nad srcem, za dve dlani veliko materino znamenje. Ko
se gresta kopat, si vedno pogosteje obleče majico. Mnogi bulijo vanj, se mu
posmehujejo ali kažejo kdaj s prstom nanj. Ni čudno, da je dečka potem malo
sram.
Tega njegov očka ne more več gledati. Tako si da tetovirati prav tako tik
nad srcem in za dve dlani veliko materino znamenje. Zdaj izgledata enako.
In deček je ponosen na svojega očka. Ponosen na majhno znamenje ljubezni.
Morda nam očkova poteza ni všeč. Morda bi lahko v neki drugi obliki
izrazil svojo skrb. Smemo meniti, da tetoviranje ni dobro - dobro pa je, da
in kako je očka postavil majhno znamenje ljubezni.
Ljubezen je vedno velika beseda. Sestoji tudi iz majhnih znamenj
naklonjenosti in skrbi. In kjer se nekdo sramuje samega sebe, mora ljubezen
brezpogojno ukrepati. Z malo domišljije.
Majhna znamenja ljubezni naredijo življenje dragoceno in pomembno.
Tudi v novem letu. Še vedno imamo stare skrbi. Kdaj bo svet zopet bolj
zdrav? Sem se že odločil za cepljenje? Nam bo cepivo pomagalo? Kdaj se
bodo starši in otroci zopet smeli srečati? Iti v šolo, službo! Te skrbi ostajajo.
Toda tudi ljubezen. Majhna znamenja so vedno mogoča. Vsakdo
potrebuje neko znamenje skrbi drugega zanj in se je naveličal biti sam. In
čaka na majhno znamenje naklonjenosti. Ljubezen od tega živi - bolj kot od
velikih besed. Kristjan se spozna po ljubezni. Pokažimo ljudem, da in kako
mislimo nanje, čutimo z njimi. Zdaj tudi tako, da se držimo korona ukrepov.
In če smo morda postali že utrujeni od vsega tega, se spominjajmo, da je
Jezus rekel (Mt 25,40): Kar ste storili bratu ali sestri, ste meni storili. Veliki
Bog je navzoč tudi v majhnih znamenjih ljubezni - kakor v jaslih. To nam je
lahko spodbuda, da še enkrat premislimo in se vprašamo: Komu bi lahko
poklonil majhno znamenje ljubezni?
Potem se Vam nasmeji tudi nebo. Obljubljeno!
Že več mesecev so kropilniki prazni - zaradi
pandemije. Majhen spomin na krst pri cerkvenih
vratih mora odpasti. Pustiti kropilnik enostavno
prazen, to je slabo znamenje. Morda ta namig na
spominjanje krsta:
Krščen/a sem v imenu Očeta, ki me imenuje moj
ljubljeni otrok, in Sina, čigar brat/sestra sem, in
Svetega Duha, ki mi daje živeti po Božje in človeško.

