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oznanilo

Dokler sem
zvest resnici,
sem zvest sebi;
dokler delam
v njenem imenu,
bo moje delo
rodovitno.
(Ivan Cankar)
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Mr 1,7-11
ORODJE V BOŽJIH ROKAH
Kristjani vemo, da je sveti krst veliko več kot zgolj podelitev imena - je
zakrament novega rojstva, prerojenja.
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti,
ker smo ga povečini prejeli kot majhni
otroci, brez posebnega napora in brez
priprave.
Krščeni
smo bili
v
veri
staršev in
občestva
župnije.
Vera naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost krsta v nas zaživi, da
vera, ki je bila položena v našo dušo
kot seme v zemljo, začne poganjati.
Naš pesnik Oton Župančič pravi:
»O bratje, bratje, prišel je čas.
»O bratje, bratje, kako je v vas?
So li vaše njive zorane?«
To vprašanje je zelo na mestu danes, ko

se na praznik Jezusovega krsta
spominjamo svojega lastnega.
Ali je naša duša dovolj negovana, da lahko seme Božjega življenja, ki je bilo takrat položeno vanjo, požene, raste in rodi
sadove za vsakdanje življenje?
Kako smo držali besedo, dano
Bogu po ustih staršev in botrov?
Krstitelj vpraša starše:
»Želite, da bi vaši otroci
prejeli sveti krst?
Ali se zavedate dolžnosti,
ki jo sprejemate,
da jih boste vzgajali v veri,
da bodo spolnjevali
Božje zapovedi
in da bodo ljubili Boga
in svojega bližnjega,
kakor nas je učil Jezus Kristus?«
To vprašanje čisto resno. Žal
ga zelo veliko staršev ne jemlje
tako. Po krstu nastopi v številnih
družinah zelo dolga pavza v verski vzgoji. Trajalo bo kar nekaj
let, ko bodo otroke spet pripeljali
k duhovniku, da
jih pripravi na
prejem prvega
svetega obhajila.
Bog hoče, da so
starši njegovi
prvi sodelav-

ci – ne samo pri posredovanju
naravnega, telesnega življenja, temveč tudi nadnaravnega, duhovnega. To je običajna
pot. Bog hoče delovati po nas.
Bog je odličen mojster, vendar hoče, da smo mi njegovo
orodje. Tudi najboljši mojster
brez orodja ali s slabim orodjem ne more narediti veliko.

Tiste dni je prišel Jezus
iz Nazareta v Galileji in
Janez ga je krstil v Jordanu.
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.«
(Mr 1,9–11)
Kajti moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota,«
govorí Gospod.
Prim. Iz 55,8

MOLIMO
Prosimo te,
Gospod, naš Bog,
varuj v svoji milosti vse,
ki so bili v kopeli prerojenja
pridruženi tvojemu ljudstvu,
naj v novem življenju
vedno bolj rastejo v svoji veri,
da bodo lahko nekoč
s teboj uživali
večno in neminljivo slavo.
Amen.
Po králjevih besedah
so se modri odpravili na pot;
in glej, zvezda,
ki so jo videli vziti,
je šla pred njimi,
dokler ni obstala nad krajem,
kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo,
so se silno razveselíli.
Stopíli so v hišo
in zagledali dete
z Marijo, njegovo materjo.
Padli so predenj
in ga počastíli.
Odprli so svoje
zaklade in mu
darovali
zlata, kadila
in mire.
(Mt 2,9–11)

Novo leto se je začelo.
Tudi v tem letu
bodo vse poti vodile
iz Jutrove dežele
skozi puščave življenja
in neskončnost minevanja
v večer življenja.
Toda te poti
nam lahko izpolni
romanje v duhu
do Absolutnega,
lahko smo na poti do Boga.
Odpri se, moje srce, in potuj!
Zvezda ti kaže pot.
Na to pot
ne moreš vzeti mnogo.
Samo vstani in hodi.
Saj imaš pri sebi
zlato ljubezni,
kadilo hrepenenja
in miro bolečine.
Gospod bo
vse to sprejel.
In našli
bomo odgovor …

Če bi bili res kristjani,
bi smrt sprejeli
v zaupni vdanosti
v Božjo voljo.
Če bi bili boljši kristjani,
bi jo sprejeli
kot prehod
iz izgnanstva v domovino.

BITI PRIPRAVLJEN
KOT MARIJA IN JOŽEF:
biti pripravljen slišati sporočilo
in se mu odzvati,
se pustiti sprejeti v službo,
Če bi bili še boljši,
se odpraviti na pot,
bi se tega prehoda veselili.
se pustiti voditi zaupanju,
(Alojz Rebula) se popolnoma prepustiti čudežu.

Ste se danes
že nasmejali?
Če želite videti prijazni nasmeh
svoje žene, jo peljite k fotografu.
Zakaj je bolje biti neumen, kot
plešast? Če gre plešasti po ulici,
to vidi vsak, če pa gre po cesti
neumen, tega nihče ne ve.
Jež: Ločil se bom. Dovolj imam
ženinega zbadanja.

Slovenski
pastoralni center / SPC
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Telefon: 0664 122 86 11 (Matija)
Skype: tratnjek.matija
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

KOT PASTIRJI:
biti odprt za oznanilo,
se naglo odpraviti na pot,
se pustiti prevzeti čudenju,
deliti tisto malo, kar imaš,
oznanilo povedati naprej.
KOT TRIJE KRALJI:
slutiti, iskati, raziskovati,
prepoznati in razumeti znamenja,
se podati na dolgo pot,
se pustiti voditi,
slaviti Boga in se zahvaljevati,
razdeliti svoje bogastvo.
KOT KRISTJAN NA BOŽIČ:
sem sprejemljiv za oznanilo,
se odpravim na pot,
pustim, da me prevzame čudež,
slavim Boga in se mu zahvaljujem,
z veseljem darujem, kar imam,
oznanilo posredujem naprej.

