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                                                                    Spoštovani starši!    
 

Tretja nedelja po Božiču ima zelo zgovorno, pomenljivo ime: nedelja Jezusovega krsta.  

Že samo ime nam pove, da je ta januarska nedelja posvečena spominu na Jezusov krst  

v reki Jordan.  

Že nekaj let zapovrstjo želimo na nedeljo Jezusovega krsta opozoriti na pomen tega  

osnovnega in najpotrebnejšega zakramenta, ki nam vtisne neizbrisano duhovno znamenje 

božjega otroštva. Povabljeni smo, da se na to nedeljo skušamo spomniti ne samo krsta 

svojega otroka, temveč tudi svojega krsta.    
 

Med različnimi vabili na policah trgovin, s katerimi lahko povabimo na pomembne dogodke 

v našem življenju, bi verjetno težko našli, ali pa sploh ne, vabilo, ki bi nas vabilo na krstni 

dan,  na obletnico krsta.   

Mi pa vas z veseljem prisrčno vabimo ravno na ta dogodek – na »krstni dan«.   

Z namenom, da bo nedelja Jezusovega krsta naš skupni praznik. 
 

 

Vabimo vas, da se v nedeljo, 13. januarja 2019, udeležite družinske svete maše 

ob  9.30 v naši domači župnijski cerkvi. Med mašo bo blagoslov otrok. 

Pri sveti maši bo priložnost, da v otrokovem in svojem imenu, 

skupaj z ostalimi obnovite krstne obljube. 

 

 

Skupaj se bomo Bogu zahvalili za dar življenja in milost zakramentov, ki jih prejemamo.  

Povabite tudi otrokove botre - naj bodo prisotni blagoslovu svojega krščenca, svoje 

krščenke. Biti boter je gotovo čast, vendar bolj kot to, je to odgovornost in naloga, saj s 

svojim zgledom in nasveti pomagajo staršem podpirati vero krščenca. 
 

Prenesite naše povabilo še komu, ki ga morda naše obvestilo iz takšnega ali drugačnega 

razloga ni doseglo.  
 

 

Staro leto je minilo. Kdo more prešteti dobrote, ki smo jih v starem letu zaužili? Da nam je 

ljubo sonce sijalo, da nam je bleda luna svetila, da nam je zemlja rodila, rosa polje, dež pa 

vinske gore rosil – vse je dobrota Boga! Vsak grižljaj kruha je dar božje milosti. Nov dar je 

zdaj novo leto!     
                                                                                                                                             (bl. A. M. Slomšek) 

 

Naj bo ta dar - novo leto 2019 - zdravo, srečno, uspešno, naj vam dneve polepša  otroška 

razposajenost in igrivost. 
             

                                                                   br. Marjan Gačnik, župnik                                                                               
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