
 

 
 

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.« 
 

(Mt 3,16–19) 
 

 

PRIHAJA, DA IZPOLNI OČETOVO VOLJO 

   Evangelist Matej pripoveduje, da je Jezus hotel 
prejeti Janezov krst in se podrediti znamenju poko-
re, spreobrnjenju od grehov. Čeprav se je imenoval 
krst, ni imel zakramentalnega pomena, saj je na-
mreč Jezus s svojo smrtjo in vstajenjem šele po-
stavil zakramente in ustanovil Cerkev. Janezov krst 
je bil spokorno dejanje, kot povabilo k ponižnosti 
pred Bogom, kot nov začetek. S tem ko se je spo-
kornik potopil v vodo, je priznal, da je grešil in hkra-
ti prosil Boga očiščenja lastnih krivd. Ob tem je bil 
tudi povabljen, da spremeni dosedanje grešno ob-
našanje. 
    Janez je, vedoč za pomen krsta spreobrnjenja, 
in potem ko je v Jezusu prepoznal Mesija, to je 
Svetega od Boga, njega, ki je brez greha, Jezusu 
izrazil svojo osuplost: saj bi se moral on, ki krščuje 
dati krstiti njemu, ki se je prišel krstit. Toda Jezus ga je opomnil, naj se mu ne upi-
ra, ampak naj izvrši to dejanje, »kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pra-
vičnost« (Mt 3, 15). S tem izrazom je Jezus razodel, da je prišel na svet, da bi izvr-
ševal voljo tistega, ki ga je poslal, in tako izpolnil vse, kar mu je Oče naročil. To de-
janje nam predvsem razodeva, kdo je Jezus. On je Božji Sin, pravi Bog kakor Oče; 
On je tisti, ki se je ponižal, da bi postal kot mi. On je postal človek ter se ponižal 
vse do smrti, smrti na križu (prim. Flp 2,7). Tako moramo Jezusov krst postaviti v to 
logiko ponižanja, saj on želi postati s tem dejanjem, da se postavi v vrsto z grešni-
ki, nam v vsem enak. On, ki je brez greha, se pusti, da ravnajo z njim kot grešni-
kom (prim. 2 Kor 5,21), da bi na svoje rame sprejel težo krivde vsega človeštva. 
   To dejanje ponižanja, s katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z Očetovim 
načrtom ljubezni, izraža popolno ujemanje volje in namenov, ki je med osebami 
Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni se Sveti Duh razodene v podobi goloba, ki 
se spusti nad Jezusa, in v tem trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o 
ljubezni, ki povezuje Jezusa z Očetom. 

Po: Benedikt XVI.
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Svete maše: 

NEDELJA 

JEZUSOV. KRSTA 

                       8.1 

Sv.Severin Noriški 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Margon, Trnje 62 

V čast bl. A. M. Slomšku za zdravje, Ule 

10,30 V čast Jezus. krstu za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek     9.1. 
Sv. Hadrijan, opat 

Palčje 17,30 +i starši Česnik in Žigman, Palčje 51, obletna 

Torek             10.1. 
Sv.Gregor Niški, šk.,c.u. 

Trnje 
Klenik 

14h +Mara Smrdelj, Trnje 12, pogrebna 
17,30 +Milka Cantarutti, Klenik 2, osmina 

Sreda            11.1. 
Sv.Pavlin Oglejski, šk. 

Juršče 16h +Franc in Julijana Sedmak, Juršče 89 

Četrtek          12.1. 
Sv. Tatjana, mučenka 

Zagorje 18,15 +g. Rudi Štavar, Zagorje 106, 30. dan 

- Kratka molitvena ura za duhovne poklice  

Petek               13.1. 

Sv. Hilarij, škof, c.uč. Zagorje 17,30 +i Česnik, Zagorje 104, obletna 

Sobota             14.1. 
Sv. Oton, prior v Jurk 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30h +i starši Vadnjal, Zagorje 124 

2. NEDELJA 

MED LETOM 
Ned. verskega tiska 

                      15.1. 
Sv.Absalom, kp. škof 

 
Trnje 
Trnje 

Zagorje 

 
  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Mara Smrdelj, Trnje 12, osmina 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

- DANAŠNJI PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA zaključuje božično dobo. Do 
praznika Jezusovega darovanja v templju – svečnice, pri nas še prepevamo med 
sv. mašo kakšno božično pesem.  
- DEKANIJSKO BOŽIČNICO bomo imeli prihodnjo nedeljo ob 16h v Postojni. Le-
po vabljeni ljubitelji božičnih melodij, da se s tem Bogu zahvalimo za vse to, kar 
obhajamo v božičnih praznikih. 
- Prihodnja nedelja je NEDELJA VERSKEGA TISKA. Vzpodbuja nas, da radi 
prebiramo verski tisk, ki nas ne samo versko izobražuje, ampak tudi vzgaja v veri. 
Zato lahko rečemo: Kdor ne prebira verskega tiska, kdor ne poglablja svoje vere z 
branjem duhovne literature, bo njegovo vero kmalu pobralo. 
- VEROUK bo ta teden za vse skupine reden! 
- PRVO SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV - starši so očetje in mame! – bo 
prihodnjo soboto,14.1. ob 16h v Trnju, naslednjo soboto, 21.1. ob 16h pa v Zagor-
ju. Prosim starše, da si rezervirate to uro in pridete na to srečanje. Vi ste prvi od-
govorni za versko vzgojo svojih otrok. Duhovnik in katehistinje vam samo poma-
gamo, kolikor moremo v eni uri tedensko. 
- KOLEDOVANJE je letos uspelo le v dveh vaseh: na Jurščah in v Parjah. V Tr-
nju so koledniki na praznik Sv. Treh kraljev predstavili koledovanje le v cerkvi. 
Hvala vsem kolednikom, ki ste tudi letos prinesli veselo vest o Odrešenikovem 
rojstvu po naših domovih. Tisti, ki niste bili deležni obiska kolednikov, lahko svoj 
dar za naše misijonarje prinesete v cerkev in date v poseben nabiralnik za misijo-
ne ter vzamete zgibanko, v kateri je napisano, kaj so misijonarji zmogli ustvariti z 
vašo pomočjo. Tam so opisane tudi potrebe, ki jih želijo v letošnjem letu uresničiti  



 
 

z vašimi darovi. Dodana je tudi denarna nakaznica, s katero lahko sami nakažete 
svoj dar za ta namen na Misijonsko središče in po njih misijonarjem. Tisti, ki po-
trebujete nalepko z 20 + G + M + B + 23, si jo vzemite. Hvala vsem, ki ste že da-
rovali v ta namen, in tistim, ki še boste! Bog naj tisočkrat povrne za vašo dobroto! 
- ZAHVALE: Prav je, da se ob koncu leta in končanih božičnih praznikih zahvalim 
vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da smo lepo praznovali: že nedeljo Karitas, pri-
pravo in izvedbo miklavževanja, praznik Brezmadežne, duhovno pripravo na 
Božič z božično devetdnevnico, se udeleževali adventnih maš in praznovanja 
božičnih praznikov; vsem, ki ste s petjem bogatili naša bogoslužja, strežnikom, ki 
ste pomagali pri daritvah sv. maše, in mežnaricam, ki ste čistile cerkve, vsem, ki 
ste nabrali mah in pripravili in postavili jaslice po cerkvah, pa tudi vsem, ki ste ob 
ofrih in škrabcah darovali za naše bogoslužne prostore (cerkve). 
- NABIRKE IN OFRI v novembru in decembru: shodi: Klenik (6.11.) 674,20 €, 
Šilentabor (13.11.) 631,72 €, Parje (20.11.) 244.- €, Palčje (11.12.) 345,20 €; 
nabirke: Zahvalna nedelja: Zagorje (6.11.) 59,40 €, Trnje (13.11.) 181,99 €; nede-
lja Karitas (27.11.) Trnje 169.- €, Zagorje 96,91 €; kvatrna nedelja (18.12.) Trnje 
148,45, Zagorje 63,21; ofri: Juršče (24.12.) 369,01 €, (25.12.): Trnje 997,75 €, 
Zagorje 759,52 €. Bog povrni vsem darovalcem za vse vaše darove za cerkvene 
in dobrodelne potrebe! 
- Ob pogrebu +g. Rudija Štavar namesto cvetja in sveč darovali za cerkev 
671,10 €. Bog povrni, rajnemu duhovniku pa naj dá uživati večno bogoslužje v 
nebesih. 

Kako razumeti krst otroka? 
 

Krst je »zakrament«. Mnogim ljudem danes ta pojem ne pove veliko. Beseda »zakrament« 

pomeni »dejanje posvetitve z nalogo, ki izhaja iz prisege«. »Sacramentum« je bila prvotno zapri-

sega rimskega vojaka pred zastavo. V zakramentu krsta se krščenec poveže s Kristusom in tako 

izrazi željo, da svoje življenje upodobi po življenju Kristusa. 

Beseda »zakrament« pa pomeni še nekaj drugega: to je prevod grškega izraza »mysterion«, ki 

označuje uvajanje verujočega v skrivnost življenja in v skrivnost smrti in vstajenja Jezusa Kristusa. 

V krstu slavimo skrivnost otroka. Kaj je njegovo bistvo? Kdo je ta otrok v svoji najgloblji resnič-

nosti? Če življenje tega otroka povežemo s poslanstvom Jezusa Kristusa, nam mora postati jasno, 

kdo je ta otrok, kakšen pomen ima njegovo življenje in kako lahko gledamo nanj v luči vere. V 

luči Jezusovega poslanstva se mora pred nami odpreti skrivnost otroka, priznati moramo, da 

otrok nima le zemeljskega življenja, ampak tudi Božje življenje, in da smrt nima več nobene obla-

sti nad njim, ker je že deležen Kristusovega vstajenja.  

Toda kako naj krstni obred deluje na ljudi, ki so navzoči pri krščevanju? Obred nam odpre oči, 

da vidimo otroka ne le kot otroka teh staršev in velike družine Božjih otrok, ampak tudi kot Bož-

jega otroka, v katerem se nam ponuja nov začetek in v katerem odseva nekaj edinstvenega in po-

sebnega na prizorišču sveta. 

Obred pove še nekaj več: v njem Kristus sam stopi v stik z otrokom, po njem razliva svojo brez-

pogojno ljubezen. Po njem razodene svoje Božje varstvo in mu odkriva svojo lepoto. 

V obredu pa se zgodi nekaj ne le v osebi, za katero se ta obred obhaja, ampak tudi v tistih, ki pri 

njem sodelujejo. V majhnem otroku, ki se ne zaveda tega, kar se obhaja, je učinek obreda ome-

jen, mi pa obhajamo krst tudi za nas same, da bi na otroka gledali z novimi očmi in da bi po 

opravljenih obredih zavzeli do njega nove odnose. - Otrok ni samo otrok svojih staršev: je Božji 

otrok, ima Božje dostojanstvo in je svoboden. 
 Po: A. Grün, Krst – Slavje življenja 



13. januar 
HILARIJ 

 

Hilarij je bil doma v francoskem mestu Poiti-
ers, kjer se je rodil okoli leta 315, kakšni dve 
leti po milanskem ediktu, s katerim sta cesar-
ja Konstantin in Licinij dala Cerkvi in neznatni 
krščanski manjšini enakopravnost s pogan-
sko večino v rimski državi. Hilarij je odraščal 
v poganski veri, bil je razgledan v modroslo-
vju in pravu, vendar vse to ni moglo potešiti 
njegovega iščočega duha. Nemir je izginil, ko 
je dobil v roke Sveto pismo. Kmalu zatem se 
je dal krstiti skupaj z ženo in s hčerko. Le ne-
kaj let po Hilarijevem krstu je v njegovem 
rodnem mestu umrl škof. Ljudstvo je za nje-
govega naslednika izbralo Hilarija, ki je to 
službo sprejel ne kot čast, ampak kot težko in 
odgovorno dolžnost. Odločno je branil pravo 
vero proti arijanskim zmotam in si s tem na-
kopal zamero cesarja Konstancija. Zato je 
moral za štiri leta v pregnanstvo v Malo Azijo. 
Tam je svojo vero še poglobil in ob preuče-
vanju grških cerkvenih očetov napisal svoje 
najboljše delo O Sveti trojici, v katerem je 
mirno in dosledno pobijal vse arijanske zmo-
te. Zato so arijanci sami cesarju svetovali, naj 
Hilarija pošlje domov, sicer jih bo uničil. Po 
vrnitvi na škofijski sedež je veliko pisal. Do 
sebe je bil vedno strog, do nasprotnikov pra-
vega nauka pa od začetka neizprosen, nato 
pa čedalje blažji. Zavedal se je, da vse resni-
ce nihče ne more spoznati, vsi pa moramo 
iskati drobce resnice, ki so nam dostopne. Za 
utrjevanje cerkvenega nauka se je z govori in 
pisanjem trudil vse do svoje smrti, ki ga je do-
letela leta 367. 
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Zakrament sv. krsta 
 

V Katoliški cerkvi poznamo sedem za-

kramentov, med katerimi je prvi sv. krst. 

Zakrament krsta je predpogoj za pre-

jem(anje) in pristop k drugim zakramen-

tom. Krščenci ga običajno prejmejo v 

prvem letu življenja, s čimer postanejo 

člani Cerkve. Voda, s katero krstitelj pri 

krstnem obredu, pri katerem so poleg 

staršev navzoči tudi botri, oblije novokr-

ščenca, je simbol očiščenja in ponazarja 

novo življenje. Zakrament izmije člove-

kov izvirni greh in mu povrne dostojan-

stvo Božjega otroka. Znamenje tega do-

stojanstva je maziljenje s sv. krizmo, ki 

je sestavni del krstnega obreda. 

Odrasli, ki želijo postati kristjani in pre-

jeti zakrament sv. krsta, se imenujejo ka-

tehumeni. V krščansko življenje se uva-

jajo v procesu, ki se imenuje katehu-

menat. 
Povzeto po: radio.ognjisce.si 

 

Nihče ni tako srečen  
kakor pravi kristjan,  

ne tako moder in poln ljubezni. 
(Blaise Pascal) 

 

Kristjan si lahko meri svojo vero 
tudi po tem, koliko je v njem  

strahu pred prihodnostjo.  
(Alojz Rebula) 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
»Veste, mala dva zelo rada prideta k vam.  

Doma jima ne pustimo, da bi počela, kar želita.« 

 


