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NEDELJA JEZUSOV KRST                 

13.01.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Terezijo Ježovnik  

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +F ranca Šuperger, obl.               

Ponedeljek Odon, prior v Jurkloštru                                                 

14.01.                 ob 7h     ob  7h     ob  7h     ob  7h       za +M arijo Jelen  in  sorodnike, obl.          

Torek Absalom                                                                                                  

15.01.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +F rančiška G robelnik                      

Sreda Honorat                                                                                  

16.01.       ob 7hob 7hob 7hob 7h       za +A lojza L ešnik                         

Četrtek Anton, puščavnik                                                                                                                                                         

17.01.                  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem   za +A ngelo N ovak         

Petek Marjeta Ogrska                                                                             

18.01. ob ob  ob  ob  7777 hhhh      za +O lgo Srebočan                                

Sobota Makarij                                                               

19.01.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za +Silvestra O štir, 30. dan               

NEDELJA 2. MED LETOM                 

20.01. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Jožeta Pohole, obl.  

                                               in  M arjana Z agorec  

ob 10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Terezijo V engust, obl.              
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KRSTNI KAMEN 
V NAŠI ŽUPNIJSKI CERKVI   ����    

 

 
 

Ker pa je ljudstvo 
živelo  

v pričakovanju in so vsi  
v srcu mislili o Janezu,  
ali ni morda on Kristus,  
je Janez vsem govoril:  
»Jaz vas krščujem z 

vodo,  
pride pa močnejši od 

mene  
in jaz nisem vreden,  

da bi mu odvezal 
jermen  

njegovega obuvala:  
on vas bo krstil s  

Svetim Duhom in z 
ognjem.  

 
(Lk 3,15–16) 

Resnično, kristjani bi morali biti 
iskreno hvaležni Bogu za 
neprecenljivi dar krsta! Žal pa se 
večina kristjanov niti ne spomni, 
kdaj je bil kdo krščen. Obhajamo 
rojstne dneve, in to vedno bolj 
slovesno, pozabili pa smo na 
obhajanje godov, ko se spominjamo 
svetnikov, naših krstnih zavetnikov, 
katerih imena nosimo, še bolj pa 
pozabljamo na sam dan svojega 
krsta. To je velika škoda! Krst 
pomeni za nas vrata v Božje 
kraljestvo, saj smo prav po krstu 
postali Božji otroci in Božji 
posinovljenci. 

Po: J. Kužniku 


