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PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA
Tiste dni je prišel Jezus iz Naza-
reta v Galileji in se dal Janezu 
krstiti v Jordanu. In ko je stopal 
iz vode, je videl odpirajoča se ne-
besa 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.“

Pred prvim nastopom v javnosti ima skoraj vsak človek malo 
strahu, ki mu rečemo trema. Če kdo prvič govori v parlamentu, 
če kdo prvič stoji na gledališkem odru, če učitelj 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 
izkazal, kakšen bo njegov prvi nastop. Ni lahko stopiti iz majh-
nega kroga družine v večjo javnost države ali sveta. Tako gleda-
no si mislimo, da je tudi Jezusov prvi javni nastop bil značilnega 
pomena, kajti njegovo poslanstvo je bilo edinstveno. Kako bi ga 
ljudje sprejeli, če bi jim začel razlagati in dokazovati, da je on 
tisti, ki so ga ljudje že tako dolgo pričakovali. S krstom v Jordanu 
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je Jezus stopil iz delavnice tesarja v Nazaretu v Božjo delavnico. 
Njegov krst je bila nekakšna 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, stopi z grešniki 
v vodo. Ne izogiba se vode, ki je postala tako rekoč umazana 
od sleparjev in prešuštnikov. Ko bo poklical Mateja za apostola, 
se bodo nekateri čudili ali celo pohujševali nad njim, češ, da se 
druži z grešniki. Jezusova ljubezen velja vsem ljudem, zato hoče 
vsem služiti. Noče samo sedeti v loži pravičnikov in bogatinov, 
sede k nam v parter grešnosti in vsakdanjosti. Med grešniki se 
da krstiti in po treh letih bo med razbojnikoma umrl. Kdo le 
more dvomiti nad tem, da nam je Jezus res hotel postati brat in 
prijatelj. Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se spomnimo 
na svoj krst. S tem zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa, 
kakor mladika na trto, vzidani smo bili kot kamni v duhovno 
stavbo, ki se imenuje Cerkev.  Kako je lahko stavba žlahtna, če 
je gradbeni material slab? Za trdnost ali solidnost stavbe je po-
membna vsaka opeka, vsak kamen. Kakor je od vsakega posa-
meznika odvisna podoba vesoljne Cerkve, tako je od vsakega 
farana odvisna podoba župnije. Kakšna je naša župnija zaradi 
mene? 
ZAKAJ KRSTITI? Na to vprašanje 
pogosto slišimo zelo različne odgo-
vore, napačne in pravilne:
zz Da otrok postane član Cerkve.
zz Da otrok prejme božji blagoslov.
zz Da se otroku izbriše izvirni 

greh.
zz Da je človek deležen cerkvenega 

pogreba.
zz Da otrok dobi ime.
zz Da otrok v šoli nima težav.

In kaj bi ti odgovoril?

Tudi naš krst je Kristusov krst. Je krst v njegovi smrti, da 
bomo deležni tudi vstajenja. Postanemo Kristusovi bratje in se-
stre - tudi nas imenuje Bog Oče svoje otroke. Tudi v naše srce 
pošlje Bog Duha svojega Sina. Krst je vsakega od nas napravil 
drugega Kristusa, zato se imenujemo kristjani. Krst nas obve-
zuje, da nadaljujemo njegovo delo, da prinašamo Kristusovo 
luč vsemu svetu. Ta veliki zakrament, ki je znamenje neizmerne 
Božje ljubezni, ne sme biti samo obred, pri katerem so vse po-
stranske stvari važnejše od bistvenega.

GODOVI IN SVETE MAŠE
JANUAR

12
PONEDELJEK

Tatjana 18.00 † Marija Rekar, starši in sestra Vidmar

13
TOREK 

Veronika 18.00 † Cita

14
SREDA

Oton 18.00 Za duše v vicah

15
ČETRTEK

Pavel, puščavnik 18.00 Za duše v vicah

16
PETEK

Maroški mučenci 18.00 † Marija Oblak, 1. obl.

17
SOBOTA

Anton Puščavnik 18.00 † Franc Omers (od Petrovčevih)

18
NEDELJA

2. NEDELJA  
MED LETOM

8.00
10.00

† Marija Juhant, 1. obl.
† Zmrzlikar in Perčič

19
PONEDELJEK

Makarij 18.00 Po namenu

20
TOREK 

Boštjan 18.00 † Zora Pirih

21
SREDA

Neža 18.00 † Ovničkovi

22
ČETRTEK

Vincencij 18.00 † Frančiška Sekne, 30. dan



23
PETEK

Ildefonz 18.00 † Franc Omers, 30. dan

24
SOBOTA

Frančišek 18.00 † starši Kosec, brat Jože

25
NEDELJA

NEDELJA 
SVETEGA PISMA

8.00 
10.00

† Ana in Vinko Novak, Prebačevo
† Anton in Marija Čopar, Hrastje

26
PONEDELJEK

Timotej, Tit 18.00 † Ana Batič, obl.

27
TOREK 

Angela 18.00 Po namenu

28
SREDA

Tomaž Akvinski 18.00 † Franc Novak

29
ČETRTEK

Valerij 18.00 Po namenu

30
PETEK

Martina 18.00 Po namenu

31
SOBOTA

Janez Bosko 18.00 † Jože Berdon

FEBRUAR
1

NEDELJA
4. NEDELJA MED 
LETOM

8.00 
10.00

Po namenu
† Davorin Žitnik

Človeški otroci 
imamo tri velike 
zmožnosti, ki nas 
napravljajo za 
ljudi: razum, voljo 
in vest. In imamo 
tri velike vrednote, 
ki nas napravljajo 
za dostojne ljudi: 
resnico, pravico in 
svetost.

Jurij Bizjak, škof


