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Jezusov krst 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,15-16.21-22)  
Tisti čas je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se 
v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on 
Mesija. Janez pa je vsem odgovóril: »Jaz vas 
krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in 
jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen 
njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom 
in ognjem. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se 
je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se 
je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« 

Jezusov krst 

Praznik Jezusovega krsta je povezan s praznikom Gospodovega razglašenja, ki je 6. 
januarja, saj je Bog med krstom v Jordanu izpričal, da je Jezus njegov ljubljeni sin. 
Evangelist Matej Jezusov krst v reki Jordan opisuje kot eno od Božjih razodetij: »Ta 
je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje« (prim. Mt 3,17). Krst v Jezusovem 
življenju predstavlja prelomnico, ki ločuje njegovo zasebno in skrito življenje od 
javnega delovanja. Pred krstom je Jezus živel neopazno, o čemer pričajo tudi skopi 
svetopisemski zapisi. Po krstu pa je začel javno delovati: poklical je prve apostole, 
oznanjal svoj nauk, delal čudeže in ozdravljal bolne, o čemer poročajo evangeljska 
besedila. 
O Jezusovem krstu poročajo evangelisti Matej, Marko in Luka kot začetnem dogodku 
Jezusovega javnega delovanja. Jezus je sam o sebi vedel, da je tisti Božji služabnik, o 
katerem je bilo napovedano, da bo naložil nase grehe mnogih. Ko je prišel od Očeta 
določen čas se je, čeprav je bil brez greha, uvrstil med grešnike, ki so od Janeza 
Krstnika prejemali krst pokore. Kakor vedno in v vseh stvareh je hotel tudi s 
prejemom Janezovega krsta izpolniti Očetovo voljo. Kot Jagnje, ki odjemlje grehe 
sveta, je hotel nepokorščino in napuh prvega Adamovega greha in greha vseh 
Adamovih potomcev popraviti s ponižnostjo in pokorščino. Jezusov krst v Jordanu 
je že naznanjal in pripravljal njegov dokončni odrešitveni krst – smrt na križu. S 
krstom je Jezus tako rekoč uradno potrjen v svoji odrešenjski službi. Oče in Sveti 
Duh sta poroka da je res božji Sin in ga predstavita svetu, da bi svet sprejel njegovo 
oznanilo. 

Zakrament svetega krsta - V Katoliški cerkvi poznamo sedem zakramentov, med 
katerimi je prvi krst. Zakrament krsta je predpogoj za prejem drugih zakramentov. 
Krščenci ga običajno prejmejo v prvem letu življenja, s čimer postanejo člani Cerkve. 
Voda, s katero krščevalec pri krstnem obredu oblije novokrščenca, je simbol 
očiščenja in ponazarja novo življenje. Ta zakrament izbriše človekov izvirni greh in 
mu povrne dostojanstvo Božjega otroka. Znamenje tega dostojanstva je maziljenje 
s svetim oljem – krizmo, ki je sestavni del krstnega obreda. Odrasli, ki želijo postati 
kristjani in prejeti zakrament krsta, se imenujejo katehumeni. V krščansko življenje 
se uvajajo postopoma, obdobje uvajanja pa se imenuje katehumenat. 

Blagoslov domov, ki so še ostali v Zagradu, Zvodnem in Osenci, bodo po 16. 
januarju.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. januar 

Nedelja Jezusovega krsta 

Hadrijan, opat                 

  800   † Marija Čečko 
  930   †† Stanko Svenšek in Marica Strahovnik 
1100  Tremerje: †† Veronika in Alojz Sajovic 
1800  † Ivanka Ilc (gr. 7) 

PONEDELJEK, 10. januar 
Gregor iz Nise, škof, c. u. 

  800  † Ivanka Ilc (gr. 8) 
1800  † Jospi Marodi 

TOREK, 11. januar 
Pavlin Oglejski, škof 

  800   †† Ernest (obl.) in Jožica Rahle  
1800   † Ivanka Ilc (gr. 9) 

SREDA, 12. januar 
Bernard Korleonski, red. 

  800  † Ivanka Ilc (gr. 10) 
1800  †† Alojz Krumpačnik (obl.) 
               in Friderik Meznarič 

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

  800   Za srečno operacijo Sofije in za zdravje babice 

  800   † Ivanka Ilc (gr. 11) 
1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 14. januar 
Odon, prior v Jurkloštru 

  800   Po namenu 
  800   † Ivanka Ilc (gr. 12) 
1800   † Srečko Bobnič 

SOBOTA, 15. januar 

Pavel iz Teb, redovnik 

  800   † Ivanka Ilc (gr. 13) 

1800  Po namenu 

NEDELJA, 16. januar 

2. nedelja med letom 

Hadrijan, opat                 

  800   † Mitja Ivanšek 
  930   † Ivanka Ilc (gr. 14) 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Vera Mejaš 
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