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Nedelja Jezusovega krsta  

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,13-17)  
Tisti čas je prišel Jezus iz Galilêje k Jórdanu do 
Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hôtel 
odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral 
dati krstíti, pa ti hodiš k meni.« Jezus je 
odgovóril in mu rekel: »Pústi zdaj, kajti spodobi 
se nama, da tako izpólniva vso pravičnost.« 
Tedaj mu je pústil. Po krstu je Jezus takoj stopil 
iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je 
Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes 
je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« 

Krstni blagoslov otroka 

kliče Božji blagoslov na celotno naše življenje  

Usmiljeni Bog naj te blagoslavlja.                                                                             

Naj te vedno varuje s svojimi rokami.  

Naj te spremlja na vseh poteh,                                                                               

vedno in povsod naj te obdaja s svojo ljubečo in zdravilno bližino. 

Bog naj te blagoslavlja in varuje.                                                                            

Nad teboj naj sije njegov ljubeči pogled,                                                                   

da bo v tem svetu žarel tudi tvoj obraz                                                                            

in bo razširjal nekaj tega sijaja, ki si ga bil deležen pri krstu. 

Bog naj blagoslavlja vse, kar boš vzel v roke,                                                            

da bo prinašalo blagoslov tebi in drugim. 

Bog naj blagoslavlja tvoje poti, da bi postale poti miru in sprave. 

Bog naj blagoslavlja tvoje misli in te napolnjuje s hvaležnostjo za vse,                   

kar ti podarja. 

Bog naj blagoslavlja tvoja čustva in naj ti da občutiti skrivnost Božje ljubezni,        

ki te obdaja in je v tebi kot vir blagoslova za ljudi. 

Naj te blagoslavlja in varuje dobri in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. 

Amen. 

 Anselm Grün, Blagoslavljam te 

Zakrament krsta - V Katoliški Cerkvi poznamo sedem zakramentov, med katerimi je 

prvi krst. 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. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 9. januarja, ob 19. uri.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. januar 

Nedelja Jezusovega krsta 

Jurij Norški, opat 

  800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   †† Karolina Zagajšek in Terezija Bovha 
1800   †† Jože Kučar in starši Jarmšek 
1100   Tremerje: †† Vera in Alojz Sajovic  

                                     ter Neža Cvetrežnik 

1100   Tremerje: †† Danica in Karel Verbič 

PONEDELJEK, 9. januar 
Hadrijan, opat 

  800  † Frančiška Zlatič (gr. 1) 
1800  Za zdravje 

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

  800   † Frančiška Zlatič (gr. 2) 
1800  † Jože Faifer 

SREDA 11. januar 
Pavlin Oglejski, škof 

   800 †† Rudi (obl.) in Fanika Šlander 
    800  † Frančiška Zlatič (gr. 3) 
1800  V zahvalo za minulo leto  
          in za blagoslov v novem letu 

ČETRTEK, 12. januar 
Tatjana, mučenka 

   800  †† Jožica in Ernest Rahle (obl.) 
    800  † Frančiška Zlatič (gr. 4) 
1800  † Terezija Dorn (8. dan) 
1800   Za nerojene otroke 

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

   800 V čast Božjemu usmiljenju 
1800  † Frančiška Zlatič (gr. 5) 

SOBOTA, 14. januar 

Odon, prior v Jurkloštru 

   800 † Frančiška Zlatič (gr. 6) 
1800  za zdravje 

NEDELJA, 15. januar 

2. nedelja med letom 

Pavel iz Teb, puščavnik 

  800   V zahvalo in za blagoslov otrok 

   930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Frančiška Zlatič (gr. 7) 
1100   Trem.: V zahvalo in na priprošnjo sv. Jožefa 
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