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NEDELJA JEZUSOV KRST                                  

10.01.  
 

                              

8.00    za +Antonijo Podpečan  

10.00  za +Franca in Jožefo Šuperger, obl.    

Ponedeljek Pavlin Oglejski                   

11.01.                 18.00   za +Terezijo Verdel                           

Torek Tatjana (Tanja)        

12.01.        18.00   za +Jožefo Verdel                       

Sreda Hilarij              

13.01.                                                    18.00   za +Faniko Novak, obl. 

Četrtek Odon                                          

14.01.         18.00   za +Ivana Čakš                                                                              

Petek Absalom                                                             

15.01.  18.00   za +Izidorja Jelen, osmina                                                               

Sobota Honorat                                         

16.01.          7.00     za +Antonijo Verdel in za zdravje                                                              

NEDELJA 2. MED LETOM                                  

17.01.  
 

                       

8.00    za +Marico Videnšek                                          

10.00  za +Emilijo Koprivec, Faniko in Nano   

 



                    

 

 NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA    

 
  

  
 

EEvvaannggeelliijj  
  

 
NEBEŠKI OČE RAZODENE, DA JE JEZUS NJEGOV SIN 
 
Iz svetega evangelija po Marku  
 
Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem 
vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem 
vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« 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 1,7-11 

ORODJE V BOŽJIH ROKAH 

 

Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na geslo »podelitev imena« in vpisati je 

bilo potrebno besedo »krst«. Kristjani vemo, da je krst veliko več kot zgolj podelitev imena, 

to je prvi zakrament, 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. »O bratje, bratje, prišel je čas,« pravi naš 

pesnik Oton Župančič. »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 postavi staršem vprašanje: »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 ni samo zaradi lepšega, ampak je 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 sodelavci – 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.  
                                                                                                                                                                                                     Po: S. Čuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zaradi majhnega prostora maš na Pernovem in v zimski kapeli v župnišču do 

sprostitve ukrepov ne bo. Bodo samo v župnijski cerkvi.  

Vsak duhovnik je seveda vesel, če je pri mašah veliko ljudi. Navodila za število 

vernikov pri mašah pa so zelo zahtevna in stroga (1 človek na 30 m2) – po tem 

predpisu bi lahko bilo v naši cerkvi samo okoli 7 ljudi oziroma 7 družin). Zato do 

sprejetja drugačnih navodil priporočam, da so pri maši samo tisti, ki so mašo 

naročili, in njihovi sorodniki, oziroma sorodniki tistih, za katere se maša daruje. 

Pri mašah med tednom seveda število navzočih ne bo problem.   

 

 

***************************************************************** 

 

NAROČNINE  za verski tisk, ki se poravnajo v januarju: 

DRUŽINA – 119,60 €                 OGNJIŠČE – 33,50 €    

Lahko naročite tudi tako, da dobivate po pošti in potem plačujete po položnicah.  

 

***************************************************************** 

Letos zaradi epidemije verjetno ne bom smel v januarju hoditi od hiše do hiše za 

blagoslov družin. Lahko pa me iz katerekoli družine pokličete in se po vaši želji za 

obisk in blagoslov dogovorimo za določen dan in uro. Pri tem seveda upoštevamo vse 

predpise (maska itd.).   

 

 

 

PRIPIS: 

 

Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo! 

Ko bodo ukrepi popolnoma sproščeni in bomo lahko spet imeli skupaj maše po 

cerkvah, bom povedal in objavil, koliko smo zbrali.  

 


