Pismo župnika ob nedelji Jezusovega krsta – 10. januar 2021
KRŠČEN / KRŠČENA SEM
Dragi Božji otrok!
Pišem Ti pismo, ki naj odzveni kot misel ali glas od srca do srca. Rodili so Te starši in po nekaj dneh,
tednih ali mesecih tudi krstili. No, niso oni opravili obred krsta, so pa prosili duhovnika, da bi krstil
njihovega otroka. V trenutku krsta si tako postal Božji otrok, Jezusov brat in sestra. Postal si del
velike družine, ki je Cerkev – Kristusovo skrivnostno telo. Ta Cerkev je torej sestavljena iz vseh nas,
ki smo krščeni in zaradi tega sveti; z imenom SVETI so se imenovali ali klicali prvi kristjani. Smo pa
tudi grešni, ker je sev izvirnega greha zelo močan, zato je moral priti med nas sam Bog Jezus, da
nas odreši in nam pomaga, da se proti sevu greha borimo in tudi zmagamo.
Pravijo - ali pišejo, da živimo v prelomnih časih. Verjetno res. Ti časi so težki, polni preizkušenj in,
ker so tako globalni, svetovni, smo hočeš ali nočeš v to prelomnost vključeni vsi, od najmlajših do
najstarejših. Vsi, vsak na svoj način, doživljamo in preživljamo te čase.
Krščen / krščena sem, je naslov tega pisma. Pravijo, da je Luter, utemeljitelj protestantizma, imel
ta napis nad svojo pisalno mizo, da se je vsak dan spomnil, komu pripada, oziroma, da je kristjan.
Misel, ki Te more nagovoriti in spodbuditi, da se tudi Ti, če že ne vsak dan, pa vsaj pogostokrat,
spomniš, da si krščen. Danes je nedelja Jezusovega krsta, zato se ob tej nedelji Bogu zahvali za svoj
krst, tvoje starše in botre. Zahvali se tudi za brate in sestre po veri. Smo ena velika družina.
Da smo krščeni, pomeni, da iz tega dejstva izhajajo določene pravice in tudi dolžnosti. Na primer:
pravica kristjana je, da ima pravico prositi in prejeti zakramente, ki jih deli Cerkev; dolžnost
kristjana pa je, da če je krščen, tudi živi po veri, v kateri je krščen. Vsak zakrament namreč deluje v
dve smeri: sam po sebi, brez mojega sodelovanja in deluje toliko bolj, v kolikor prejemnik
zakramenta sodeluje z božjo milostjo - zakramentom, preko molitve, obhajanja svete maše, branja
Svetega pisma in tudi služenja bližnjemu. Pravice in dolžnosti kristjana se med seboj prepletajo.
V naši župniji Novo mesto - sv. Lenart delujemo štirje zdravi duhovniki. Zakaj poudarjam: zdravi?
Zato, ker še vsi moremo narediti vse tisto, kar se od nas, duhovnikov, pričakuje. Redka župnija se v
današnjem času more pohvaliti s tolikimi duhovniki. Prosim Te, Božji otrok, v imenu vseh štirih
duhovnikov naše župnije, da poskrbiš za svoje krstno dostojanstvo, za svojo svetost, za življenje po
veri. Čeprav Ti je v teh časih marsikaj onemogočeno, je odprtih še veliko poti do Boga: molitev,
branje Svetega pisma, branje dobrih knjig, branje internetnih strani, ki Te morejo vzgajati in
informirati v katoliškem duhu. Današnji čas bo, hočemo ali nočemo, prečistil tudi naše vrste. Zato
se potrudi, kolikor je v Tvoji moči, da koristiš vse prej naštete možnosti. Vabim Te, da se udeležiš
tudi sv. maše. Res, da je omejitev udeležencev na eno sveto mašo v cerkvi, vendar je v naši župniji
vsak teden 17 svetih maš. Preko naše spletne strani je potrebna predhodna prijava. Če pa ne
moreš k sveti maši, pa le - to spremljaj po televiziji ali preko radia.
Dragi Božji otrok, želim si, da bi ostal zdrav in pogumen, hkrati pa trden v veri! Prav vera je našim
prednikom v prelomnih časih, zaznamovanih z velikimi preizkušnjami, pomagala, da so preživeli.
Prepričan sem, da ne bo v današnjem času nič drugače.
Pozdravljam Te v imenu sobratov in kličem na Tebe in vse tvoje domače obilje blagoslova
Troedinega Boga: Očeta in Sina in Svetega Duha. – AMEN!
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