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Jezusov krst 

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.  

Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo 
nebo: in nadenj je prišel Sveti Duh v telesni podobi kakor golob; in iz nebes se je 
začul glas: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« 

Lukov evangelij 3,15-16.21-22 
Kaj je delal Janez Krstnik?  

Pripravljal je pot Gospodu, oznanjal je pokoro in spreobrnjenje ob reki Jordan, 
tisti, ki so prisluhnili njegovim besedam, so se mu dali krstiti. Evangeljsko 
besedilo da slutiti, da so se Janezu postavljala vprašanja, ali dela prav, srce mu 
je načenjal dvom.  Prav tako so se ljudje spraševali, ali ni mogoče Janez Mesija. 
Janez je vedel, Mesija nisem, toda, ali delam prav? Ko pa stopi Jezus v vodo in 
prejme Janezov krst, so se vsi dvomi razblinili. Prejel je potrdilo, da dela prav! 
Odprlo se je nebo in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj 
imam veselje.« (Lk 3,22)  

V vsakdanjem življenju je podobno. Vsak, ki opravlja delo, pričakuje neko 
priznanje, da dela prav. Delavec pričakuje za svoje delo pošteno plačo, žena, če 
nič drugega, vsaj včasih od moža rožico, kot priznanje za ves njen trud, otrok 
tudi pričakuje pohvale, vsakdo izmed nas, ki se trudi, je vesel besede priznanja 
in potrdila, da dela prav. Oh, kako hitri smo za kritiko, priznanje pa nam ne gre 
ne od ust ne od rok.  

Kaj pa naš krst? Je pridružitev Kristusu. Je to, kar je naročil svojim 
učencem:  »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« (Mt 28,19) »Prvi zakrament se imenuje  
predvsem krst, in sicer po osrednjem obredu, s katerim ga podeljujemo: krstiti  
pomeni "potopiti" v vodi. Krščenec je potopljen v Kristusovo smrt in vstane 
skupaj z njim kot "nova stvar". Imenuje se tudi "kopel prerojenja in prenovljenja 
po Svetem Duhu" ali "razsvetljenje", ker krščeni postanejo "otroci luči."« (KKC 
252) . 

Odpadejo naj nam dvomi, njegovi smo postali s krstom. 
Najlepša ponazoritev se mi zdijo Jezusove besede: »Jaz sem 
trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo 
sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar.« (Jn 15,5 ). 
Krščeni smo mladike, ki srkamo božji sok za življenje na tem 
svetu. Kakor je na bujno rastoči trti trta sama skrita, vidi se 
bujno zelenje, tako je z življenjem krščenih na tem svetu. 
Vidni smo ljudje, kristjani, življenjsko moč pa dobivamo od trte, Kristusa. Tako 
smo ljubljeni božji otroci, nad katerimi ima oče veselje.  

Danes se hvaležnostjo spominjamo svojega krsta.  
Pri maši ob 9.30 je bil blagoslov malih otrok. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 11. januarja ob 
18.45 v veroučni učilnici. Vsi člani, lepo vabljeni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. januar 

Jezusov krst 

Gregor Niški, škof, c. uč. 

     800  † Frančiška Ocvirk 
   930  za FSR 
1800  v zahvalo 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 11. januar 
Pavlin Oglejski, škof 

     800  v zahvalo 
1800   † Terezija Ljubek 

TOREK, 12. januar 
Tatjana (Tanja), mučenka 

     800   v zahvalo 
1800   po namenu 

SREDA, 13. januar 
Hilarij, škof, c. uč. 

     800   za Krašovec sestro in njeno družino 
1800    v zahvalo 

ČETRTEK, 14. januar 
Odon, prior v Jurkloštru 

     800   v zahvalo 
1800    za nerojene otroke  

PETEK, 15. januar 
Pavel iz Teb, puščavnik 

     800   v zahvalo 
1800  ni namena 

SOBOTA, 16. januar 
Honorat, škof 

     800   za Krašovec sestro in njeno družino 
1800   v zahvalo 

NEDELJA, 17. januar 

2. nedelja med letom 

Anton, puščavnik, opat 

     800  v zahvalo  
   930  †† iz družine Gnus 
1800  †† Jožef in Marija Pristovšek 

1100   Tremerje: v zahvalo Mariji Pomagaj za  
                              zdravje in za duše v vicah 
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