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Prebačevo – Hrastje 13.1.2012

JEZUSOV KRST
Vsak človek ima pred prvim nastopom v 

javnosti vsaj malo strahu, ki mu rečemo tre-
ma. Če kdo prvič govori v parlamentu, če 
kdo prvič stoji na gledališkem odru, če uči-
telj prvič stoji pred učenci ali pridigar pred 
verniki, kdo se ne bi zavedal, da je toliko oči 
obrnjenih vanj in da tiči vsem vprašanje na 
ustih: Kako se bo odrezal, kakšen bo njegov 
prvi nastop. Ni lahko stopiti z majhnega kro-

ga družine v večjo javnost države ali sveta. Tudi Jezusov prvi 
javni nastop je bil značilnega pomena. Njegovo poslanstvo je 
bilo edinstveno. Kako bi ga ljudje sprejeli, če bi jim začel raz-
lagati in dokazovati, da je on tisti, ki so ga ljudje že tako dolgo 
pričakovali. S krstom v Jordanu je Jezus stopil iz delavnice te-
sarjev v Nazaretu v Božjo delavnico. Njegov krst je bil neka-
kšna uvertura bodočega oznanjevanja in delovanja. Že tu, ob 
Jordanu se kaže, da ni prišel k pravičnim, ampak h grešnikom. 
On, ki je sam brez greha, je stopil z grešniki v vodo. Ne izogiba 
se vode, ki je postala tako rekoč umazana od sleparjev in pre-
šuštnikov. Ko bo poklical Mateja za apostola, se bodo nekateri 



čudili in pohujševali nad njim, češ da se druži z grešniki in z 
njimi celo jé. Jezusova ljubezen velja vsem ljudem, vsem lju-
dem hoče služiti, ne pa vladati nad njimi. Noče samo sedeti 
v loži pravičnikov in bogatinov, ampak sede k nam v parter 
vsakdanjosti in grešnosti. Med grešniki se da krstiti in po treh 
letih bo med razbojnikoma umrl na križu. Kdo le more dvomi-
ti nad tem, da nam je Jezus res hotel postati brat in prijatelj in 
res enak v vsem, razen v grehu. Ob prazniku Jezusovega krsta, 
se spomnimo svojega krsta. S tem svetim zakramentom smo 
bili vcepljeni v Kristusa kakor mladika na trto, vzidani smo bili 
kot živi kamni v duhovno stavbo, ki se imenuje Cerkev. Kako je 
lahko stavba žlahtna, če je gradbeni material slab? Za trdnost 
ali solidnost stavbe je pomembna vsaka opeka, vsak kamen. 
Kakor je od vsakega posameznika odvisna podoba vesoljne 
Kristusove Cerkve, tako je od vsakega farana odvisna podoba 
župnije. Kakšna je zaradi mene? 

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV
Vsako leto se kristjani vsega sveta zbiramo k 

molitvi za edinost v času od 18. do 25. januar-
ja. Zakaj? Zato, da izpolnimo Jezusovo naročilo 
pri zadnji večerji: Oče, hočem, naj bodo vsi eno, 
kakor sva ti in jaz eno. V primeri lahko rečemo, 
da smo kristjani drugačni kot Jezusovi morilci. 
Morilci niso hoteli strgati Jezusove suknje, ampak so zanjo 
žrebali. Kristjani pa smo v teku zgodovine to Jezusovo su-
knjo, ki je bila scela tkana, raztrgali na več kosov. Suknja ima 
svojo vrednost in jo lahko uporabljamo samo, če je cela. S po-
sameznimi deli si ne moremo veliko pomagati. In v tem času 
molitve za edinost bomo prosili Gospoda, da bi to njegovo 
suknjo zopet »sešili«, da bi bila privlačna in uporabna. 

NEDELJA SVETEGA PISMA
Sveto pismo je brez dvoma največje klasič-

no delo svetovne književnosti. Njegovi časov-
no najmlajši spisi so stari približno 2000 let; 
nastanek njegovih najzgodnejših delov pa je 

zavit v meglo preteklosti. Zgodovina sega v kameno dobo in 
se končuje v svetu rimskega cesarstva ter pri začetkih krščan-
ske Cerkve. Še vedno pa je najaktualnejša knjiga. Glede na 
svojo branost je svetovna uspešnica brez primere.

GODOVI IN SVETE MAŠE
JANUAR

14
PONEDELJEK

OTON 18.00 † Jure Mohar, od Lojzetovih

15
TOREK

MIHEJ, HABAKUK 18.00 † starši, brat Mrak

16
SREDA

JOŽEF
laik

18.00 † Pavel Erzar, starši Kokalj

17
ČETRTEK

ANTON
PUŠČAVNIK

18.00 † Frančiška in Janez Belehar

18
PETEK

ZAČETEK OSMINE 
ZA EDINOST

18.00 † v čast svetemu Antonu

19
SOBOTA

MAKARIJ 8.00 † dobrotniki in prijatelji

20
NEDELJA

2. NEDELJA MED 
LETOM

8.00 
10.00 

† Ovničkovi, dva brata in sestra
† Nežka Luzar, sedmi dan

21
PONEDELJEK

NEŽA 18.00 † Janez Balantič

22
TOREK

VINKO 18.00 † Janko Stare

23
SREDA

ILDEFONZ 18.00 † Starc in Medved

24
ČETRTEK

FRANČIŠEK 
SALEŠKI

18.00 † dobrotniki



25
PETEK

SPREOBRNITEV 
APOSTOLA PAVLA

18.00 † Zmrzlikar in Perčič

26
SOBOTA

TIMOTEJ
TIT

8.00 † sorodniki

27
NEDELJA

3. NED. MED LETOM
NEDELJA SVETEGA 
PISMA

8.00

10.00

† Mici, Nace Ušlakar (Prebačevo)

† duhovnik Anton Čopar (Hrastje)
28

PONEDELJEK
TOMAŽ AKVINSKI 18.00 † Franc Novak

29
TOREK

VALERIJ 18.00  za zdravo pamet

30
SREDA

MARTINA 18.00 † sorodniki

31
ČETRTEK

JANEZ BOSKO 18.00 † Jože Berdon

FEBRUAR
1

PETEK
BRIGITA 18.00 † bratje in sestra Anžlovar

2
SOBOTA

JEZUSOVO 
DAROVANJE - 
SVEČNICA

8.00
18.00

† škof Stanislav Lenič
† Aleš Rozman

3
NEDELJA

4. NED. MED LETOM
BLAŽ

8.00
10.00

† duhovnik Miloš Briški
† Ivanka Kralj

Modri z Vzhoda so videli 
zvezdo in bili srečni: 

Iskali so Te in Ti prinesli 
dragocena darila. Toda jaz 
sem srečnejši od Modrih, 

kajti Ti si me poiskal in mi 
prinesel najdragocenejše 
darilo – svoje odrešenje. 

(indijska božična pesem)


