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KRISTUS SE JE SPUSTIL NAJNIŽJE

Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi 
Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo: 
in nadenj je prišel Sveti Duh v telesni podobi 
kakor golob; in iz nebes se je začul glas: „Ti si 
moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.“ (Lk 
3, 21-22)

Jezus se je pri krstu spustil v globi-
ne Jordana. Janez Krstnik se brani, da 
bi krstil Gospoda in zatrjuje, da ni vre-
den, da bi mu odvezal jermen njegovih 
sandal. Kristus pri krstu stopi v globine 
Jordana, zato odslej ni nižave, ki bi bila 
oropana Božje navzočnosti. V našem ži-
vljenju ni več stiske, trpljenja, globine, 

osamljenosti in težave, kamor Bog ne bi mogel. Bog ni z nami 
samo v višavah naših uspehov, ne, spremlja nas tudi v globini 
padca, temini trpljenja ter nižavi zapuščenosti ali razočaranja. 
Brez dvoma se je Kristus ponižal iz nebes že ob rojstvu, česar 
smo se spomnili na božič, toda svojo ponižnost dokazuje tudi 
praznik svojega krsta, ko se spusti v globine Jordana. V vsej po-

Bogoslužje



nižnosti iz ljubezni sprejme svoje poslanstvo - s križem odreši-
ti ljudi. Kristusova ponižnost ni sama sebi namen, ampak je v 
službi odrešenja. Prav v tej ponižnosti ga oče prizna za sina in se 
zasliši glas: „Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.“ To je 
res pravi Božji služabnik, o katerem pravi Bog po preroku Izaiju 
v prvem berilu: „Moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša.“ Vsa-
kogar, ki je ponižen in v iskreni ponižnosti sprejme poslanstvo, 
ki mu ga Bog namenja, Bog ljubi in je v Jezusu Kristusu Očetov 
ljubljeni sin, ki se ga Bog veseli. 

ZNAMENJE BOŽJE LJUBEZNI
O življenju v zakon-

skem stanu kroži veliko 
anekdot. Ne bi želel biti 
pesimist in zakona pri-
merjati z mučeništvom, 
a obstaja dejstvo, da je 
zakonsko in družinsko 
življenje včasih obre-
menjujoče in zahteva in 
terja veliko naporov in 
truda, ki pa je tudi veli-
kokrat poplačan. Preveč poudarjamo težave skupnega življenja 
in danes se v družbi uveljavlja mnenje, da je trajnost zakona sko-
raj nemogoča. Res je, da zakonca iz svojih moči ne moreta iz-
polniti težke naloge pričevanja za Kristusa, a zato v zakramentu 
svetega zakona Kristus vstopa v njuno skupno življenje, da bi 
posvetil njuno medsebojno ljubezen in ju blagoslovil ter možu 
in ženi dajal moč za skupno življenje. Zakonca naj zato v med-
sebojnem darovanju, ki temelji na ljubezni, s skupno molitvijo v 
kateri bosta prosila za vztrajanje v zakonu, povabita medse Kri-
stusa, kakor sta ga povabila na svojo svatbo mladoporočenca v 

Kani, kakor beremo v evangeliju. Na svatbi v Kani je Jezus vodo 
spremenil v vino in še danes se pri vsaki sveti maši z Božjo po-
močjo vino spremeni v Jezusovo kri. Bog zmore snov posvetiti, 
spremeniti. Pri tem velikokrat uporabi človeka. Tudi pri zakonu 
Bog pokliče moškega in žensko, da sodelujeta pri njegovem od-
rešenjskem načrtu, da bi po njuni darujoči se ljubezni poklical 
nova človeška življenja in da bi sveto živela med drugimi ljudmi. 
Ljubezen zakoncev tako lahko postane znamenje Božje darujo-
če se ljubezni v nevernem svetu. Vino je simbol Božjega veselja, 
Božje ljubezni, Božjega življenja. Vino je tisto, kar razveseljuje 
življenje. Dobro vino na svatbi pomeni prisotnost Boga samega, 
ki človeka do konca napolni in izpolni. Če tega vina zmanjka, 
začne človek propadati. Drama vsakega človeka je prav v po-
manjkanju tega vina v njegovem življenju. Takrat zmanjkuje lju-
bezni, veselja in življenja. Življenje postane prazno, težko. Bolj 
kot potrebujemo zunanje vzroke za veselje, bolj to kaže na po-
manjkanje „vina“.   

GODOVI IN SVETE MAŠE
JANUAR

11
PONEDELJEK

Pavlin 18.00 † Janez Novak

 12
TOREK 

Tatjana 18.00 † starši Kajzer in Čebašek

13
SREDA

Veronika 18.00 † starši Rozman in sorodniki

14
ČETRTEK

Oton 18.00 † Marjan Kajzer, 30. dan

15
PETEK

Mihej 18.00 † Marjan Jeraj, 7. dan

16
SOBOTA

Bernard maroški 18.00 † Marija Oblak, obl.



17
NEDELJA

2. nedelja med letom
Anton

8.00
10.00

† Franc Omers, 1. obl.
† Marija Juhant in Jurčkovi

18
PONEDELJEK

Marjeta
Začetek molitve za edinost

18.00 † Marinka Perčič

19
TOREK 

Makari 18.00 Za zdravo pamet

20
SREDA

Boštjan 18.00 † Jernej Nagode

21
ČETRTEK

Neža 18.00 † Janez Novak

22
PETEK

Vincencij 18.00 † Peter Bertoncelj

23
SOBOTA

Iledefonz 18.00 † Tončka Perčič

24
NEDELJA

3. nedelja med letom
Frančišek

8.00
10.00

† Anton Kostanjevec
† Jernej Dolinar

25
PONEDELJEK

Spreobrnitev apostola 
Pavla

18.00 † Pavel Erzar in starši Kokalj

 26
TOREK 

Timotej 18.00 Mariji v zahvalo za srečo v 
družini

27
SREDA

Angela 18.00 † Stare

28
ČETRTEK

Tomaž Akvinski 18.00 † Franc Novak

29
PETEK

Valerij 18.00 † Artur Naylor

30
SOBOTA

Martina 18.00 † starši in Pavel Vehovec

31
NEDELJA

4. nedelja med letom
Janez Bosko

8.00
10.00

† Antonija Zupan (Prebačevo)
† starši in stric Avsenek (Hrastje)

Vsak izmed nas je sad Božje zamisli. Vsak je zaželen. 
Vsak je ljubljen. Vsak je potreben. (Benedikt XVI.) 

Ni mogoče častiti Boga hkrati pa se prepirati s človekom. 
To eno z drugim ni združljivo. (M. Gandhi)


