
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                11. januar 2015  

 

 

 

NEDELJA JEZUSOV KRST               

11.01.  

 

ob 7h      za farane                                                                       
ob 8.30   na Pernovem  za +Marijo Haber                        
ob 10h    za +Matevža in Frančiško Krajnc  

Ponedeljek Tatjana                                         

12.01.                 ob 7h     za +Franca in Jožefo Šuperger, obl.                  

Torek Hilarij                                                                   

13.01.            ob 7h     za +Marjana Trupi                               

Sreda Odon iz Jurkloštra                                                                          

14.01.                                                   ob 7h     za +Marijo Jelen, obl.                

Četrtek Pavel, puščavnik                                

15.01.           ob 8h    na Pernovem  za +Marijo Šuper  

Petek Marcel                                                                                                                                                                    

16.01. ob 7h     v zahvalo in dober namen                

Sobota Anton Puščavnik  

17.01.          ob 7h     za +Pepija Grebovšek                    

NEDELJA 2. MED LETOM – ZAČETEK EKUMENSKE OSMINE              

18.01. 

 
  

ob 7h      za farane                                                                       
ob 8.30   na Pernovem  za +Jožeta Pohole, obl.,      
                                     njegove starše in Marjana Zagorec                                            
ob 10h    za +Terezijo in vse Vengustove, obl.  
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Mr 1,7–11 

KOT LJUBLJENI BOŽJI OTROCI 

 

Ko se je Kristus postavil v vrsto, da bi prejel Janezov krst, se je 

približal grešnikom in se poistovetil z njimi. Ne samo z grešniki, 

ampak tudi z vsemi ubogimi, zatiranimi in potrtimi, ki so sestavljali 

takratno večino prebivalstva Palestine. Ne čudimo se zato, da se je 

Janez Krstnik branil, da bi krstil Kristusa. Kristus je s krstom v 

Jordanu ljudem dal jasno vedeti: »Jaz sem na vaši strani!« S krstom 

je Kristus začel svoje javno delovanje.  

Slog, ki ga je začel pri krstu, je ohranil pri javnem delovanju. Nikoli 

se ni izogibal stika z grešniki in vedno je bil solidaren z ubogimi. Ni 

se Jezusov krst povzdigoval nad grešnike, ampak jih je prišel klicat k odrešenju. Kristus, ki je bil edini brez 

greha, se je približal grešnikom in jim bil kot starejši brat. Tako nam je razodel, da smo ljubljeni Božji otroci, 

kakor je zanj dejal »glas iz nebes« pri krstu: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje« (Mr 1,11). 

Tudi mi smo bili krščeni in pri krstu nas je Bog naredil za svoje otroke. Tako smo tudi mi postali njegovi 

ljubljeni sinovi in tudi za nas veljajo besede iz evangelija: »Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje.« 

Tudi mi smo prejeli poslanstvo, da bi tam, kamor nas je Bog postavil, posvečevali vse stvari in ljudi okoli 

sebe. Da bi vse po nas postajalo boljše in plemenitejše.  

Razlagalci Svetega pisma vidijo v Jezusovem krstu pomenljivo simboliko. Kristus se je ponižal, ko se je pri 

krstu potopil v vodo. Spustiti se v globine voda simbolično pomeni, da se Kristus spušča najnižje, med 

grešnike. Ko stopi v vodo, jo posveti. Kristus se dotakne vode, snovi, narave, in vse to posveti. Voda odslej ne 

bo samo voda, ampak bo tudi znamenje, da je Jezus stopil v vodo in jo posvetil, uporabljali jo bomo pri krstu 

in bo krščencem posredovala Božje življenje. 

Na praznik Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta, obudimo vero, da je tudi nas Bog sprejel za svoje 

ljubljene otroke in nam dal poslanstvo. Iskreno in ponižno ga prosimo, da bi vse stvari v moči svetega krsta 

posvečevali in se v zavesti, da nas Bog ljubi, bojevali zoper zlo v sebi in okrog nas. 
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 

 

Tiste dni je prišel Jezus  

iz Nazareta v Galileji  

in se je dal Janezu  

krstiti v Jordanu.  

In ko je stopal iz vode,  

je videl odpirajoča  

se nebesa in Duha,  

ki je kakor golob prihajal  

nadenj in na njem ostal;  

in zaslišal se je glas  

iz nebes:  

»Ti si moj ljubljeni Sin,  

nad teboj imam veselje.« 
 

(Mr 1,9–11) 


