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JEZUSOV KRST

Bog je daleč in molči.
Njegova nebesa se
skrivajo za debelimi
oblaki
našega
trpljenja,
zbeganosti
in zagrenjenosti. To
je izkušnja, ki jih
imamo pač vsi verni
ljudje. Vendar pa tudi
hrepenimo, da bi bili
Bogu blizu. Nebesa in
zemlja naj bi se dotikala.
Ko je Jezus stopil iz
vode, se je izpolnilo to
veliko, človeško hrepenenje: nebesa so se odprla.
Nedostopno postane daleč, Bog se razodene tistim,
ki ga iščejo. Kot v Noetovih dneh, dneh potopa, pride
golob z obljubo prihodnosti: lahek in živ je Božji Duh.
Kako mogočna je potrditev „ti si moj ljubljeni Sin!“
Tako so nastopali službo že preroki in začeli pogosto
trdo in nevarno pot. Tudi Jezus bo šel po tej poti,
poln živega Duha in Očetove bližine.
Sveti Duh, Očetova moč, in Jezusov zgled pošiljajo
tudi nas krščene k ljudem, velikokrat tudi v puščavo
in na križ. Da se bodo odprla nebesa, je obljuba, ki
nima nobenega jamstva. Tvegati moramo, če hočemo
hoditi za Jezusom.

BOŽJA BESEDA
Iz 55, 1-11
Spev z odpevom: Iz 12, 2-6
1 Jn 5, 1-9
Mr 1, 7-11

Poslušajte, poslušajte me in
jejte dobro, naj uživa v sočni
jedi vaša duša. Nagnite svoje
uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša.
Zajemite vode iz studencev
odrešenja.
Ljubezen do Boga je v tem, da
se držimo njegovih zapovedi.
In njegove zapovedi niso težke.
Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha,
ki se je spuščal nadenj kakor
golob. In zaslišal se je glas iz
nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

YOUCAT – katekizem

Katoliške cerkve za mlade
254. Kaj se zgodi pri duhovniškem
posvečenju?
Pri duhovniškem posvečenju škof
prikliče na kandidata za posvečenje Božjo moč. Ta ga zaznamuje
z neizbrisnim znamenjem, da ga
nikoli več ne bo zapustila. Kot sodelavec svojega škofa bo duhovnik
oznanjal Božjo besedo, delil zakramente in predvsem obhajal sveto
evharistjo.
Obred duhovniškega posvečenja se začne med sveto mašo s
poimenskim klicanjem kandidatov. Po škofovi pridig bodoči
duhovnik škofu n njegovim naslednikom obljubi pokorščino.
Posvečenje se izvrši po polaganju škofovih rok in po njegovi
molitvi.

KRŠČENI V KRISTUSA JEZUSA, V NJEGOVO SMRT ...

„Ali mar ne veste, da smo bili
vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa
Jezusa, krščeni v njegovo smrt?“,
piše apostol Pavel v pismu Rimljanom. Krst in smrt - kaj imata
skupnega, v čem se ujemata? Krst
je na začetku novega življenja - ne
samo pri tistih, ki so krščeni kot
dojenčki, ampak pri vseh krščenih: na začetku življenja kristjana. Zakaj govorimo o smrti? Ali je krst
neke vrste vstop v globino smrti, kot zrcaljenje na steklenem pokrovu
krstnega kamna, ki ga prikazuje fotografija? Nasprotno: pri krstu ne
sestopa človek, ampak Bog se sklanja k človeku, da bi bil v njegovi bližini. Bog sprejema novokrščenca kot svojega otroka, ki ga že sedaj nekoliko vzdigne kvišku v nebesa. Res se zemeljsko življenje konča s smrtjo,
vendar nismo krščeni v kakršnokoli smrt, ampak v Kristusovo smrt,
zato smrt ni konec. Tako kot Jezusova smrt ni bila konec. »S krstom
smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je
Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na
pot novosti življenja.“ Krstna voda daje, da se novo življenje razcvete.

Edino Kristus je resnični
duhovnik, drugi pa so njegovi služabniki.
Tomaž Akvinski

Tudi Janezov krst je bil krst v smrt. Pomeni, da
krščenec sprejema, da je za svoje grehe zaslužil
smrt. Tudi naš krst je krst v smrt. Tudi kristjan se
strinja, da je zaslužil smrt. Odločilno pa je, da krst
v Kristusovo smrt pomeni, da nismo mi zaslužili
to veliko milost, ampak nam jo je Kristus podaril
in sicer s svojo smrtjo na križu.

Jezus se da krstiti
Jezusovo veličastvo in
njegova slava je bila v začetku precej skrita. »Božji
Sin je odložil tisto slavo, ki
jo ima od vekomaj« , pravi sv. Janez Pavel II. Jezusova »slava« se je razodevala v dokaj neuglednih,
celo bednih prizorih njegovega življenja. Kdo bi npr.
mogel razpoznati Božjo slavo v tistem novorojenčku,
ki je prijokal na svet v revščini betlehemskega hleva?
Kdo bi slutil Božjo slavo v komaj rojenem otroku, ki mu
strežejo po življenju in se mora kot begunec umakniti
v Egipt? Kdo je v mladem nazareškem tesarju prepoznal Božjega Sina?
Morda so malce zaslutili Božjo slavo v Jezusu modri
z Vzhoda, ko so v nenavadni zvezdi videli znamenje
novorojenega judovskega kralja … Toda vse to je bilo
bore malo.
Stvari so se začele nekoliko spreminjati, ko je Jezus
stopil iz anonimnosti skritega življenja v Nazaretu.
Njegova prva pot ga je vodila k Jordanu, k sorodniku,
asketu Janezu Krstniku, da bi se mu dal krstiti. Ob tem
dogodku »so se mu odprla nebesa« in navzoči so slišali glas iz nebes, ki je dejal: »Ta je moj ljubljeni Sin,
nad katerim imam veselje!« To je bilo prvo zunanje
razodetje Jezusove slave, prav potrditev njegovega
Božjega izvora, ko ga je sam nebeški Oče pred ljudmi
razglasil za svojega ljubljenega Sina, za Jahvejevega
služabnika« (Iz 53), za obljubljenega Odrešenika. To,
kar je Jezus bil od vekomaj, Božja Beseda, Božji Sin,
to je bilo tedaj, ob Jezusovem krstu, ljudem razodeto. Koliko so tedaj ti ljudje to razumeli, to pa je drugo
vprašanje. Najbrž bolj malo. Večina ljudi je dejala, da
je zagrmelo. Celo za Janeza Krstnika samega je bilo
to presenečenje in je ostalo zanj zamegljeno. Vsi so
namreč pričakovali Mesija, ki se bo razodel z zunanjo
slavo, Mesija, ki bo prišel z močjo in oblastjo. Jezus
pa se je postavil v vrsto čisto navadnih ljudi, v vrsto
grešnikov, med množico tistih, ki so priznavali, da so
potrebni spreobrnjenja in očiščenja!
Ga znamo videti med nami? Si znamo pravilno razlagati njegova dejanja?

SVETNIKI v tem tednu
P Pavlin Oglejski, škof
T Tatjana, mučenka
S Veronika, devica
Č Oton, opat
P Pavel, puščavnik
S Marcel, papež
N 2. NEDELJA MED LETOM

JEZUSOV IN MOJ KRST
Janeza je Bog poslal,
v Jordanu je krščeval.
Ko je krstil Jezusa,
videl je nad njim Duha.
Vsi so čudili se res,
slišali glas iz nebes:
»Ti moj ljubljeni si Sin,
tebe se res veselim.«
S krstom sem bil prerojen
greha sem osvobojen.
Kristus odrešuje me.
Sveti Duh zdaj v meni je.
Oče mi je milost dal,
Božji sem otrok postal.
Vem, da ljubljeni sem sin,
tega se res veselim.
Krst odpira mi nebo,
upam in verujem to.
Bogu, Cerkvi sem predan,
rad bi dober bil kristjan.
Bog mi Oče je in vsak
človek je zato moj brat.
Večno ljubljeni bom sin
tega se res veselim.
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OZNANILA:

SVETE MAŠE

od 11. 1. do 17. 1. 2021
PONEDELJEK

7.30 Za +Zdeko Vuter
		 Za + Marijo Rihtarič (greg.)
		 Za + teto Terezijo Špilak
18.30 Za + Zdenko Goter

TOREK

7.30 Za + Stankota Klemenška

		
Za + Marijo Rihtarič (greg.)
14.00		 Za + Marijo Žižek (pogrebna)
18.30		 Za + Heleno Rojec

SREDA

7.30 Za + Mojco Juvan
		
Za Božje varstvo in v priprošnjo
		 sv. Jožefu
18.30 Za + starše Gradič
		 Za + Marijo Rihtarič (greg.)

ČETRTEK

7.30 Za + Marijo Rihtarič (greg.)
Ob rojstnem dnevu (Dani)
		 Za + Marijo Pevec
18.30 Za + Jožico Škulj

PETEK

7.30 Za + Marijo Rihtarič (greg.)
		 Za + Franca Vrečarja
		 Za + starše
18.30 Za duše v vicah
		
SOBOTA
7.30 Za + Marijo Rihtarič (greg.)
		 Za zdravje
		 Za + mamo Cilko
18.30 Za + Ivana Volasko
		 NEDELJA
8.00 Za + Antona Liparja in + iz
		 družine Tičar
Za + Marijo Rihtarič (greg.)
10.00 Za žive in + župljane
		 Za + mamo Cilko

• Danes obhajamo nedeljo Jezusovega krsta. Začenjamo
čas med letom. Prihodnja nedelja je druga nedelja med
letom.
• Darove za trikraljevsko akcijo lahko izročite v pisarni ali
v poseben nabiralnik. Darovi so namenjeni za misijone.
• Darove, ki ste jih otroci zbirali v adventnem času in dajali
v poseben nabiralnik, lahko prinesete k jaslicam.
• V teh posebnih časih se še posebej priporočamo za solidarnost z župnijo in prosimo, da podprete delovanje s
svojimi prispevki, ki jih lahko oddate v pisarni ali nakažete na novi župnijski TRR. Iskrena hvala vsem, ki omogočate tudi na ta način naše delovanje.
• Na razpolago je Glasilo, Marijanski koledar in Pratika.

SIMBOLIKA KRSTNEGA OBLIVANJA Z VODO
Oblivanje z vodo pri obredu svetega krsta simbolizira,
da je otrok že »prestopil« prag, da smrt nad njim nima
več moči, da nikoli ne bo živel brez Božje ljubezni, ki
mu govori: »Ti si moj ljubljeni sin / moja ljubljena hči,
nad teboj imam veselje.« In nikoli več ne bo živel brez
naše ljubezni, s katero ga ljubimo in je kot nebo, ki se
odpira nad njim.
Ko je bil Jezus krščen v Jordanu, se je nad njim
odprlo nebo. Tako je krst za otroka kot odprto nebo,
ki se razprostira nad njim in mu sporoča, da mu
svoje vrednosti ne bo treba kupovati z dosežki, s
prilagajanjem ali ubogljivostjo, ampak da je sprejet in
ljubljen prav tak, kakršen je v svoji enkratnosti, saj je
od prvega trenutka življenja v ljubeči Božji roki.

Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; prazniki 8.00, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

