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Jezusov krst 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,13-17) 
Takrat pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu 
dal krstiti.14 Janez pa mu je branil in rekel: »Meni je treba, da me 
ti krstiš, pa hodiš ti k meni?« 15 Jezus mu je odgovoril: »Pusti 
zdaj; zakaj spodobi se nama, da tako spolniva vso pravico.« 
Tedaj mu je pustil. 16 Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, 
odprla so se mu nebesa in videl je božjega Duha, ki se je kakor 
golob spuščal navzdol in prihajal nadenj; 17 in glej, iz nebes se je 
začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.« 

Jezusov krst  
Z današnjim praznikom Jezusovega krsta Cerkev uradno zaključuje božično dobo 
cerkvenega leta. Ta sveti čas je bil prvi od vrhuncev v obhajanju tega cerkvenega 
leta. Po 30 letih skritega življenja v Nazaretu Jezus s krstom v Jordanu prvič odkrito 
stopi v javnost. Matejev evangelij postavlja pri tem dogodku v središče Janeza 
Krstnika. Ta je bil zelo skromen in pobožen mož, zato najprej Jezusa na njegovo 
prošnjo ni hotel krstiti. Prepoznal je Jezusovo veličino in mu je zato rekel: »Jaz bi se 
ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.« Jezusov odgovor je zelo pomenljiv, ko pravi: 
»Pusti zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Božja 
pravičnost je hotela, da sam Božji Sin odreši vse človeštvo. Zato je pomemben krst, 
ki to odrešenje že uresničuje, kajti po krstu je vsak posamezni človek dejansko že 
odrešen. Božji pravičnosti je bilo zadoščeno, ko je Jezus za vse umrl na križu, šel 
nato v predpekel in vstal od mrtvih. Janez je takoj dojel, kar mu povedal Jezus in se 
ni več upiral krstiti samega Božjega Sina, ki je prišel sem z namenom, da tudi s tem 
dejanjem zadosti Božji pravičnosti. Jezusov krst tako postane znamenje novega 
krsta, ki se podeljuje »v odpuščanje grehov«. On, ki je popolnoma brez greha, 
prevzame spreobrnjenje nase, da bi tako poudaril pomen   
Jezusov krst v Jordanu je bil nekaj edinstvenega in nenavadnega. Pred krstom je 
Jezus molil, kot je tudi sicer molil pred vsemi važnejšimi dogodki. Med molitvijo so 
se odprla nebesa in Sveti Duh v podobi goloba se je spustil nad Jezusa. Nato je bilo 
slišati, kako je spregovoril Bog Oče: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam 
veselje.« Te besede potrjujejo tiste, ki jih je ob oznanjenju izrekel Mariji nadangel 
Gabrijel. Ker je to resničnost potrdil sam Bog, so dobile te besede še toliko večjo 
težo. Bog Oče je s tem potrdil, da Jezus ni le pravi človek ampak hkrati pravi Bog. 

 

Biti krščen pomeni:  

pripadati Bogu;  

nad Božjim Sinom   

so se odprla nebesa in  

ostala odprta! 

Blagoslov otrok: na praznik Jezusovega krsta je pri maši 
ob 9.30 blagoslov otrok, ki še niso bili pri prvem obhajilu. 
Hvala vsem, ki ste pripravili današnje slavje.  

Blagoslov domov:  Če je kdo izpadel in še želi blagoslov 
doma, naj sporoči v župnijsko pisarno ali na tel. 031 754 804 (br. Marjan). 

Verouk: V tem tednu je reden verouk. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega seta bo v ponedeljek, 16. januarja. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. januar 

Jezusov krst 

Severin, opat 

   800  † Edi Amon (obl.) 
   930  †† iz družine Rahle, Aler, Zobec in Ocvirk 
1800  †† Marija Pestivšek ter iz druž. Škorjanc 
1100  Tremerje: †† Alojz in Vera Sajovic 

PONEDELJEK, 9. januar 
Hadrijan, opat 

     800   za zdravje 
1800   † Veronika Zakelšek 

TOREK, 10. januar 
Gregor Niški, škof, c. uč. 

     800   † Frančiška Svet 
 1800  po namenu 

SREDA, 11. januar 
Pavlin Oglejski, škof 

   800   † Anton Petek 
1800  †† starši Udrih in Ulaga 

ČETRTEK, 12. januar 
Tatjana, mučenka 

   800  † Jože Košec 
1800  za zdravje in v zahvalo 

PETEK, 13. januar 
Hilarij, škof, c. uć. 

     800   † Ernest Rahle (obl.) 
1800   †† Alojz in Slavka Pižon 

SOBOTA, 14. januar 
Odon, prior v Jurkloštru 

     800  †† Ana in Otmar Majhenič 
1800  po namenu 

NEDELJA, 15. januar 

2. nedelja med letom 

Absalom, koprski škof 

   800  †† Stanko in Ana Štrajhar 
   930  †† starši Tuhtar, Koren in sorodniki 
                ter v zahvalo 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Vojmir Žučko 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik,  Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
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