21. 02. 2021
Mr 1,12-15

PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI
Berilo iz Stare zaveze poroča o potopu in zavezi, ki jo je pravični Bog sklenil s
preživelimi – zvesto Noetovo rodbino in vsemi živimi bitji. Svetemu pisatelju ne
gre za to, da bi nas kratkočasil z zanimivim pripovedovanjem, temveč nam hoče
povedati: »Bog je pravičen in usmiljen, hoče nas rešiti – ne vsakega posamezno,
ampak v skupnosti, na ladji.« Pogosto primerjamo življenje posameznika in
skupnosti s čolničem in ladjo. Valovi življenja so razburkani, čolnič le po čudežu
ostane na površju, ladja pa valovom lahko kljubuje. Bog hoče, da drug drugemu
z molitvijo, žrtvijo in dobrim zgledom pomagamo do
končne rešitve, do srečnega prihoda v pristan. Sveti Peter
se v drugem berilu sklicuje na Noetovo ladjo in pravi o
njej, da je bila le podoba krsta. Po njem smo vsi odločeni
za končno rešenje. Izmije nam madeže, toda ne na telesu,
ne prinaša nam nobenih zunanjih prednosti za lažje
življenje, ampak očiščuje naše duše po moči Kristusove
krvi, ki je bila za nas prelita. V postnem času naj bi
obnovili milost krsta, ki je v nas morda zakrnela. Kako naj
to storimo? Evangelij nam postavlja pred oči Božjega Sina.

Po krstu v Jordanu se je za štirideset dni umaknil v puščavo. Z molitvijo in
postom se je pripravljal na nastop svojega poslanstva: oznanjati blagovest
odrešenja. Te njegove »duhovne vaje« so Cerkev spodbudile, da je v bogoslužno
leto uvedla štiridesetdnevni postni čas. V njem naj bi se verniki z večjo vnemo
posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega ter tako napolnili »baterije«
svojega srca z lučjo Božje milosti. Iz lastne izkušnje vemo, da se včasih iskreno
trudimo, da bi bili dobri kristjani z vsem srcem, pravi Jezusovi učenci, pa nam
kmalu zmanjka moči. Kdor nima srca odprtega za Božjo milost, se hitro izprazni.
Kdor pa je prazen, tudi drugim ne more ničesar dati.
Po: S. Čuk

Tisti čas je Jezus vzel Petra,
Jakoba in Janeza
in jih same zase
peljal na visoko goro.
Vpričo njih se je spreménil.
Njegova oblačila so
postala bleščeča,
nadvse bela,
da jih tako ne more pobeliti
noben belivec na svetu.«
In iz oblaka
se je zaslišal glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!«
(Mr 9,2–3.7)

KRŠČEN SEM.
Bog je ustvaril človeka kot dobrega.
Ustvaril ga je po svoji podobi.
Človekova podoba se je popačila.
Greh je prišel na svet.
Kazen za greh je bil potop.
Uničil je zgrešeno pot človeka. Adamova nezvestoba je bila obnovljena z
zvestobo Stvarnika in z obljubo, da ne bo več potopa. Bog je obljubo držal, in
čeprav se je človek ponovno izneveril, ni poslal kazni, pač pa je »kaznoval«
svojega Sina in ga dal za nas vse. Ta je bil »usmrčen po telesu, pa oživljen po
duhu«, kakor pravi sveti Peter v današnjem odlomku (drugo berilo). Uresničenje
te podobe, krst, zdaj rešuje tudi nas.
Kar se je zgodilo z vsem človeštvom, se dogaja z vsakim človekom. Krstnim
obljubam se izneverimo. Krst je samo eden. Ostaja pa še prošnja k Bogu za čisto
vest, po vstajenju Jezusa Kristusa. Ta je rekel: »Prejmite Svetega Duha, komur
grehe odpustite, so jim odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani.«
Vsakoletno praznovanje velikonočnih praznikov, na katere se pripravljamo s
štiridesetdnevnim postom, je priložnost, da v sebi obnovimo krstno razpoloženje,
se spreobrnemo in verujemo evangeliju. In potem ne bodo le velikonočni
prazniki bolj doživeti, temveč vse naše življenje bo po taki obnovitvi postalo bolj
polno.
Po: Bogoslužno leto B

Ko pa so Janeza
zaprli v ječo,
je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij
in govóril:
»Čas se je dopólnil
in Božje kraljestvo
se je približalo.
Spreobrnite se
in vérujte evangeliju!«
(Mr 1,14–15)
NAPOVEDNI KOLEDAR

03.03.: Seja ŽPS preko Zoom-a.
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1. POSTNA NEDELJA
Peter Damiani, škof
PONEDELJEK
Marjeta Kortonska,
spokornica
TOREK
Polikarp, škof
SREDA
Matija, apostol
ČETRTEK
Valburga, opatinja
+ PETEK
Aleksander, škof
SOBOTA
Gabrijel ŽMB, redovnik
2. POSTNA NEDELJA
Roman, opat
PONEDELJEK
Albin (Zorko), škof
TOREK
Neža Praška, opatinja
SREDA
Kunigunda, kraljica
ČETRTEK
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+ PETEK – prvi petek
Hadrijan, mučenec
SOBOTA
Fridolin, opat
3. POSTNA NEDELJA
Perpetua in Felicita, mučenici
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7:30 - za duhovne poklice
18:00 - Franc in Vera Taljan
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Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;
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- Ivan in Marinka Rajgelj
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