
 

 
 

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.« 
 

(Lk 3,21–22) 
 

 

OBNOVI KRSTNO MILOST 

 

   Za vse, kar v življenju prejmemo, velja: koli-
kor več truda nas stane, toliko bolj znamo to 
ceniti. Vrednosti krsta, s katerim smo prejeli 
milost Božjega otroštva, se premalo zavedamo 
in ga ne znamo ceniti. Večina od nas je ta za-
krament namreč prejela v prvih mesecih, 
tednih ali celo prvih dneh svojega življenja. Dar 
nam je bil položen praktično v zibelko. Brez 
naših zaslug nas je povezal z Bogom in drugi-
mi krščenimi ljudmi z vezmi, ki so tesnejše kot 
krvne vezi družinskih članov. Ko odrastemo ter 
kot ljudje in kot kristjani dozorimo, moramo ta 
dar zavestno bogatiti s tem, da sprejmemo na-
se tiste obveznosti, ki so jih ob krstu namesto 
nas sprejeli starši in botri.  
   V prvih krščanskih stoletjih kristjani od svoje 
pripadnosti Kristusu niso mogli pričakovati dru-
gega kot preganjanje, mučenje in smrt. Takrat 
je bilo treba biti kristjan, Kristusov učenec, z 
dušo in s telesom, ves in brez pridržka. Na krst 
so se pripravljali odrasli s pripravo, ki se je imenovala katehumenat in je traja-
la po dve leti ali tudi dlje. Šele potem, ko se je krstni kandidat izkazal za poš-
tenega, zanesljivega človeka, je bil vključen v ožjo pripravo. Ta je potekala 
ves postni čas in se je zaključila s krstom na velikonočno vigilijo. Krst je pona-
vadi podeljeval škof, in sicer s potapljanjem, da so izkustveno doživljali nauk 
apostola Pavla: »Kakor ste bili s Kristusom pokopani v smrt, tako ste z njim 
vstali k novemu življenju.« Novokrščenci so si prizadevali živeti, »kot se s po-
dobi za poklic, h kateremu so bili poklicani«.  
   Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta. S tem 
zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa kot mladike na trto, vzidani smo bili 
kot živi kamni v duhovno stavbo, ki se imenuje Cerkev. Kako je lahko stavba 
žlahtna, če je gradbeni material slab? Za trdnost ali solidnost stavbe je po-
membna vsaka opeka, vsak kamen.  
   Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da bomo trdno gradivo za Božjo stav-
bo – kot solidni ljudje in kot dosledni kristjani – v družbi in v Cerkvi. 

 Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

NEDELJA 

JEZUSOVEGA 

KRSTA 

                     9.1. 
Bl. Pij IX, papež 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Jože Smrdelj, Trnje 23, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
12h +Anton in Doroteja Pavlovič, Palčje 2, obletna 

Ponedeljek      10.1. 
Sv. Gregor Niški, c.u. 

Palčje 17,30 +Hermina Kovač, Palčje 58, 30. dan 

Torek              11.1. 
Sv.Pavlin Oglejski, škof 

Klenik 17,30 +Štefanija Polh, Klenik 39, obletna 

Sreda            12.1. 
Sv.Tatjana (Tanja), m. 

Zagorje 17,30 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

Četrtek           13.1. 
Sv.Hilarij, škof, c.uč. 

Juršče 

Zagorje 
16h +i Flajšarjavi, juršče 15, dar. Metoda 

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                14.1. 

Sv.Filip Nolanski, duh. Zagorje 
17,30 Za zdravje, Zagorje 87 

+i Kolonski, Parje 17 

Sobota            15.1. 
Sv. Pavel iz Teb 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Karlina in Maks Škrlj in Aljoša M. Drskovče 7 

 +Albert Ludvik, Drskovče 28, obletna 

2. NEDELJA 

MED LETOM 

                     16.1. 
Sv. Honorat, škof 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Evgen Vodopivec, Klenik 62, dar. Trnje 73 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

- VEROUK bota teden reden za vse skupine. 
- PRIPRAVA NA ZAKON: MIDVA V BOŽJEM NAČRTU poteka dva vikenda: prvi 
od petka do sobote , drugi od petka do nedelje. Začenja vedno ob 16h. Prvi bo ta 
mesec 21. in 22. ter od 28. do 30. januarja. Tisti, ki nameravate skleniti krščanski 
zakon, se prijavite še ta teden na dekanijski urad Postojna, Vilharjeva 2 na tel. 
05/720 46 40 in 041/379 468 ali e-mail: zupnija.postojna@rkc.si . Več si lahko 
preberete na plakatu na oglasni deski. O prijavi obvestite tudi domačega župnika. 
- PRIPRAVA NA KRST VAŠEGA OTROKA, ki bo potekal tri zaporedne sobote. 
Prvi termin bo že v februarju 5., 12. in 19. vedno ob 16h v župnijski dvorani v 
Postojni, na Vilharjevi 2. Prijavite se na isti naslov, kakor je zgoraj za zaročence. 
Več si preberite na plakatu na oglasni deski. 
- DEKANIJSKA BOŽIČNICA bo zaradi corone po spletu. Dostop do nje bo objav-
ljen v prihodnjih Župnijskih oznanilih. 
- MESEC VERSKEGA TISKA JE JANUAR. Čeprav nam radio, televizija in drugi 
elektronski posredniki na hitro prinašajo veliko novic, poročil in tudi predavanj ter 
nas z vsem tem zasipavanjem skušajo usmeriti v svoje vode (kakor so pač sami 
usmerjeni), nam tiskana besedila (in slike) dovoljujejo, da se ob njih ustavimo in 
premislimo, kar nam posredujejo. To velja tudi za verski tisk, ki nam prinaša tudi 
ali predvsem duhovne vsebine, ki jih je potrebno ponotranjit. Zato je za kristjana 
nujno potrebno, da ob verskih vprašanjih razmišlja in poglablja svojo vero. Zato 
radi vzemimo v roke tudi verski tisk: Družino, Ognjišče, Misijonska obzorja itd. 

mailto:zupnija.postojna@rkc.si


 
 

- ZAHVALE: Ob smrti +Hermine Kovač, Palčje 58 ste svojci in ostali darovali 
namesto cvetja in sveč za cerkev v Palčju 175.- €. Bog povrni, pokojni Hermini pa 
naj da uživati večno veselje v nebesih!  
 Pri Adventni akciji OTROCI ZA OTROKE V MISIJONIH ste doslej darovali v 
Trnju 155.- €, v Zagorju 198,30 €.  
 Za potrebe naših misijonarjev ste ob KOLEDNIŠKIH NABIRKAH darovali: v 
TRNJU 510.- €, v PALČJU 110,50 €, na JURŠČAH (ob koledovanju ''v živo'') 
300.- €. Skupaj torej 920,50 €. V ZAGORJU (samo v župnijski cerkvi) 342,20 €.  
V imenu misijonarjev in vseh prejemnikov vaših darov se vam toplo zahvaljujem 
in naj vam Bog obilno povrne! (Če še kdo želi darovati v zgornje namene, lahko to 
še vedno stori!) 
- OFRI v zadnjem mesecu: Palčje shod (12.12.) 185,50 €, Božič: Juršče (24.12.) 
212,17 €, Trnje (oba) 800.- €; Zagorje (oba) 573,80 €.  Bog povrni za vaš dar! 
 
 

ZAKAJ KRSTNA VODA? 
 

V vseh verstvih in v vseh kulturah ima 

voda moč očiščevanja in prenavlja-

nja. Krstna voda nas očiščuje napak 

preteklosti in nas prenavlja, da bi 

mogli živeti kot novi ljudje. 

To lažje razume odrasel človek, ki je 

oblit z vodo, kot pa otrok. Česa naj bi 

bil očiščen otrok, ki še ni grešil? Tra-

dicionalni nauk Cerkve je, da je otrok 

očiščen izvirnega greha. Danes bi bilo 

mogoče to pojasniti na bolj sodoben 

način: otrok je izvzet iz okolja, v kate-

ro ga je postavila usoda. Vse, kar 

obremenjuje otroka, začenši z dednimi 

dejavniki, pa vse do duhovnega ozra-

čja v družini, ki je pogojeno z izkuš-

njami iz otroštva staršev in starih 

staršev, je »izmito« s krstom. 

Seveda se to ne zgodi kot po neki ča-

rovniji: ne moremo govoriti, da se vsi 

duševni zapleti preprosto razpletejo s 

krstnim oblivanjem. Prav tako pa si 

ne moremo predstavljati, da je voda, 

ki je oblila glavo otroka, zagotovilo, 

da se v njem ne bo ponavljala usoda 

njegovih staršev in starih staršev. 

Vsekakor pa mu to daje možnost, da 

začne novo življenje.  

V krstu slavimo novo rojstvo. Otrok ni 

obremenjen s preteklostjo, temveč je 

odprt za novost, ki jo hoče Bog ure-

sničiti po njem. Ne bodo ga zaznamo-

vale temne sence družinske preteklo-

sti, Božji angel ga bo, kljub bremenom 

družinske dediščine, vodil v svobodo 

in življenje. Na mestu je tudi misel, da 

voda odplakne vse motnje, ki jih pov-

zročamo otroku s svojimi dvomi in 

skrbmi. 

Krstna voda hoče očistiti človeka vse-

ga, kar bi moglo zamegliti neponovlji-

vo Božjo podobo, ki se razodeva v 

njem. 
Po: A. Grün, Krst, slavje življenja 

 

Jezus nam v današnjem evangeliju kaže, 
kaj bi se lahko v molitvi zgodilo tudi za 
nas. Pri krstu namreč Jezus moli in nad 
njim se odpre nebo (Lk 3,21). To je lepa 
podoba za delovanje molitve. Ko molimo, 

se nad nami odpre nebo. V molitvi se spu-
sti na nas Sveti Duh. In v molitvi izkuša-
mo, da smo s strani Boga brezpogojno 
ljubljeni. V molitvi spoznavamo, kdo prav-
zaprav smo. Molitev je nekakšno zakloniš- 



12. januar 
AELRED (ALFRED) 

 

V starih latinskih knjigah ima ta svetnik 
različna imena: Aelred, Ailred, Alred, Ethel-
red, Alredus …, zato je oblika Alfred, ki je 
znana pri nas, kar zvesta latinskim imenom. 
Rodil se je leta 1109 v mestu Hexham v 
Yorkshiru. Najbrž je bil sin plemiških in 
uglednih staršev, ker je zelo mlad prišel na 
dvor škotskega kralja, da bi prejel družbe-
nemu položaju primerno vzgojo in izobraz-
bo. Bil je tako lepega in prijaznega obnaša-
nja, da so ga vsi na dvoru vzljubili. Kralj Da-
vid je imel tako zaupanje vanj, da ga je po-
stavil za dvornega maršala, oskrbnika svojih 
posesti. Ta vladar je bil globoko veren in v 
želji, da bi tudi njegovi podložniki napredo-
vali v veri in pobožnosti, je v svoje kraljestvo 
poklical cistercijane, ki so ustanovili nekaj 
samostanov. Življenje teh redovnikov je pri-
tegnilo pozornost mladega dvorjana. Ko mu 
je bilo triindvajset let, je prosil kralja, naj ga 
razreši zaupane mu službe na dvoru, ker se 
je odločil za redovniški poklic. Kralj je proš-
njo uslišal in Alfred je 1134 vstopil v cisterci-
janski samostan. Bil je vzoren menih, da so 
ga po devetih letih izvolili za opata sosed-
njega samostana, kjer je ostal pet let, potem 
pa se vrnil v svoj prejšnji samostan, kjer je 
bil prav tako izvoljen za vodstveno službo, ki 
jo je zgledno opravljal do zgodnje smrti 12. 
januarja 1166, ko je bil star komaj 57 let. Za 
svetnika so ga imeli že za časa njegovega 
življenja; vsi so ga imeli radi zaradi njego-
vega prisrčnega značaja, spoštovali so ga 
zaradi bistrine njegovega duha in modrih 
nasvetov ter govorov, s katerimi je vnemal 
srca za Boga. 
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če, v katero se smemo umakniti, da bi 
bili obvarovani pred hrupom sveta in pričako-
vanji ljudi. Nad nas se spušča Sveti Duh, da 
nam znova pove, da smo ljubljeni ter da se 
ob njem in zaupanju nimamo česa bati.  
 

 (Anselm Grün, Jezus – podoba človeka) 
 

YOUCAT KOTIČEK ZA OTROKE: 
 

»Ko je vse ljudstvo prejemalo krst, je bil 

krščen tudi Jezus,« piše evangelist Luka v 

Svetem pismu. Tudi mi smo bili krščeni.  
 

Kaj se zgodi z menoj pri krstu? 
 

Voda podarja življenje. 

Iz krstne vode se dvigneš  

na novo rojen – kot kristjan! 

S Kristusom si vstal. Sedaj pripadaš 

Njemu. 

Voda očiščuje.  

V znamenju vode Bog odplakne moči 

zla;  

osvobojen si izvirnega greha. 

Od sedaj si pod varstvom  

Očeta, Sina in Svetega Duha.  

Sprejet si v skupnost Cerkve. 
 

Krizmeno olje kaže, kako pomemben si 

za Boga; s krizmo so bili namreč mazi-

ljeni le duhovniki, kralji in preroki. Biti 

maziljen pomeni tudi biti namazan z Bož-

jo Ljubeznijo, s Svetim Duhom, kot do-

jenček, ki ga namažejo, da ne bi dobil 

ran, ali kot rokoborec, ki se tako naredi 

neoprijemljivega. 

Belo oblačilo govori: Bog te ogrinja s 

svojo Ljubeznijo, dela te občudovanja 

vrednega in lepega. 

»Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, 

ste oblekli Kristusa.« (Gal 3,7) 

Krstna sveča ti pomaga razumeti, da si 

sedaj »luč sveta«. (Mt 5,149 Po: Youcat za otroke 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

OBRAMBA – Učitelj: »Erik, kaj je 
to legitimna obramba?« – Erik: 
»To je, ko so ocene tako slabe, 
da sem primoran obvestilo star-
šem podpisati sam.« 


