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NEDELJA JEZUSOV KRST                                                                      

08.01.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Ivana Vodončnik  

10.00   za +Franca in Jožefo Šuperger, obl.                                            

Ponedeljek Julijan                                              

09.01.                18.00   za +Ferdinanda Videnšek, obl.                                                                                           

Torek Gregor Niški                                                 

10.01.     18.00   za +Borisa Golavšek  

Sreda Pavlin Oglejski                                                        

11.01.                                                 18.00   za +Angelo Podvršnik, osmina 

Četrtek Tatjana                                                

12.01.         8.00     na Pernovem  Jožeta Arh                           

Petek Hilarij                                              

13.01. 18.00   za +Jožefo Verdel                            

Sobota Oton                                           

14.01.                8.00     za +Romana Cvikl                                                                    

NEDELJA 2. MED LETOM                                                                      

15.01.       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za rajne Blazinšek-Jelen    

10.00   za rajne Grabenškove                                                           
 

  
 



 

                      
 
  JEZUSOV KRST                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ                                                        
 

Jezus je ob krstu videl prihajati nadse Božjega Duha 

Tisti čas je prišel Jezus iz Galilêje k Jórdanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga 

je hôtel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.« 

Jezus je odgovóril in mu rekel: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpólniva 

vso pravičnost.« Tedaj mu je pústil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla 

so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In 

glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mt 3,13-17 

PRIHAJA, DA IZPOLNI OČETOVO VOLJO 

 

Evangelist Matej pripoveduje, da je Jezus hotel prejeti Janezov krst in se podrediti znamenju pokore, 

spreobrnjenju od grehov. Čeprav se je imenoval krst, ni imel zakramentalnega pomena, saj je namreč Jezus s 

svojo smrtjo in vstajenjem šele postavil zakramente in ustanovil Cerkev. Janezov krst je bil spokorno dejanje, 

kot povabilo k ponižnosti pred Bogom, kot nov začetek. S tem ko se je spokornik potopil v vodo, je priznal, da 

je grešil in hkrati prosil Boga očiščenja lastnih krivd. Ob tem je bil tudi povabljen, da spremeni dosedanje 

grešno obnašanje. 

Janez je, vedoč za pomen krsta spreobrnjenja, in potem ko je v Jezusu prepoznal Mesija, to je Svetega od Boga, 

njega, ki je brez greha, Jezusu izrazil svojo osuplost: saj bi se moral on, ki krščuje dati krstiti njemu, ki se je 

prišel krstit. Toda Jezus ga je opomnil, naj se mu ne upira, ampak naj izvrši to dejanje, »kajti spodobi se nama, 

da tako izpolniva vso pravičnost« (Mt 3, 15). S tem izrazom je Jezus razodel, da je prišel na svet, da bi 

izvrševal voljo tistega, ki ga je poslal, in tako izpolnil vse, kar mu je Oče naročil. To dejanje nam predvsem 

razodeva, kdo je Jezus. On je Božji Sin, pravi Bog kakor Oče; On je tisti, ki se je ponižal, da bi postal kot mi. 

On je postal človek ter se ponižal vse do smrti, smrti na križu (prim. Flp 2,7). Tako moramo Jezusov krst 

postaviti v to logiko ponižanja, saj on želi postati s tem dejanjem, da se postavi v vrsto z grešniki, nam v vsem 

enak. On, ki je brez greha, se pusti, da ravnajo z njim kot grešnikom (prim. 2 Kor 5,21), da bi na svoje rame 

sprejel težo krivde vsega človeštva. 

To dejanje ponižanja, s katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z Očetovim načrtom ljubezni, izraža popolno 

ujemanje volje in namenov, ki je med osebami Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni se Sveti Duh razodene v 

podobi goloba, ki se spusti nad Jezusa, in v tem trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o ljubezni, 

ki povezuje Jezusa z Očetom. 
                                                                                                                                                                                          Po: Benedikt XVI. 

 

 

 

Zakrament sv. krsta 

 

V Katoliški cerkvi poznamo sedem zakramentov, med katerimi je prvi sv. krst. Zakrament krsta je 

predpogoj za prejem(anje) in pristop k drugim zakramentom. Krščenci ga običajno prejmejo v prvem letu 

življenja, s čimer postanejo člani Cerkve. Voda, s katero krstitelj pri krstnem obredu, pri katerem so poleg 

staršev navzoči tudi botri, oblije novokrščenca, je simbol očiščenja in ponazarja novo življenje. Zakrament 

izmije človekov izvirni greh in mu povrne dostojanstvo Božjega otroka. Znamenje tega dostojanstva je 

maziljenje s sv. krizmo, ki je sestavni del krstnega obreda. 

Odrasli, ki želijo postati kristjani in prejeti zakrament sv. krsta, se imenujejo katehumeni. V krščansko 

življenje se uvajajo v procesu, ki se imenuje katehumenat. 
                                                                                                                                                                                                            Povzeto po: radio.ognjisce.si 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kako razumeti krst otroka? 

 

Krst je »zakrament«. Mnogim 

ljudem danes ta pojem ne pove 

veliko. Beseda »zakrament« 

pomeni »dejanje posvetitve z 

nalogo, ki izhaja iz prisege«. 

»Sacramentum« je bila prvotno 

zaprisega rimskega vojaka pred 

zastavo. V zakramentu krsta se 

krščenec poveže s Kristusom in 

tako izrazi željo, da svoje življenje 

upodobi po življenju Kristusa. 

Beseda »zakrament« pa pomeni 

še nekaj drugega: to je prevod 

grškega izraza »mysterion«, ki 

označuje uvajanje verujočega v skrivnost življenja in v skrivnost smrti in vstajenja Jezusa Kristusa.  

V krstu slavimo skrivnost otroka. Kaj je njegovo bistvo? Kdo je ta otrok v svoji najgloblji resničnosti? Če 

življenje tega otroka povežemo s poslanstvom Jezusa Kristusa, nam mora postati jasno, kdo je ta otrok, kakšen 

pomen ima njegovo življenje in kako lahko gledamo nanj v luči vere. V luči Jezusovega poslanstva se mora 

pred nami odpreti skrivnost otroka, priznati moramo, da otrok nima le zemeljskega življenja, ampak tudi Božje 

življenje, in da smrt nima več nobene oblasti nad njim, ker je že deležen Kristusovega vstajenja.  

Toda kako naj krstni obred deluje na ljudi, ki so navzoči pri krščevanju? Obred nam odpre 

oči, da vidimo otroka ne le kot otroka teh staršev in velike družine Božjih otrok, ampak tudi kot Božjega otroka, 

v katerem se nam ponuja nov začetek in v katerem odseva nekaj edinstvenega in posebnega na prizorišču sveta. 

Obred pove še nekaj več: v njem Kristus sam stopi v stik z otrokom, po njem razliva svojo brezpogojno 

ljubezen. Po njem razodene svoje Božje varstvo in mu odkriva svojo lepoto. 

V obredu pa se zgodi nekaj ne le v osebi, za katero se ta obred obhaja, ampak tudi v tistih, ki pri njem 

sodelujejo. V majhnem otroku, ki se ne zaveda tega, kar se obhaja, je učinek obreda omejen, mi pa obhajamo 

krst tudi za nas same, da bi na otroka gledali z novimi očmi in da bi po opravljenih obredih zavzeli do njega 

nove odnose. 

Otrok ni samo otrok svojih staršev: je Božji otrok, ima Božje dostojanstvo in je svoboden. 
 

 

 

 

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

 

 

 Do konca januarja je treba poravnati naročnino za verski tisk, ker se pozneje cena zviša.  

 

Celoletna naročnina za OGNJIŠČE je 37,40 €.  

 

Naročnina za tednik DRUŽINA je 148,99 €, če je plačano v enem obroku do 31. januarja.  

Marsikomu je težko plačati takšno naročnino (možno jo je plačati tudi v dveh obrokih). Tudi to je 

verjetno vzrok, da imamo malo naročnikov. Predlagam, da naročite Družino po pošti. Tako jo boste 

dobivali redno ob četrtkih, nam pa ne bo v cerkvi ostajala. Z vsakim naročnikom se bom osebno 

dogovoril, če kdo želi, da mu jo jaz naročim. Seveda pa si jo lahko naroči vsak sam.                                                                   

 
                                                                                                                                         (Janko, župnik)  
 

 


