
JEZUSOV KRST                         12. JANUAR 2020                      Leto XX, štev. 2

Po krstu je Jezus takoj stopil 
iz vode; in glej, odprla so se 
mu nebesa in videl je 
Božjega Duha, ki se je kakor 
golob spuščal navzdol in 
prihajal nadenj; in glej, iz 
nebes se je začul glas: »Ta je 
moj ljubljeni sin, nad 
katerim imam veselje.« (Mt 

3,16–17) 

»BOŽJI DUH SE JE SPUŠČAL 
DOL IN PRIHAJAL NADENJ« 

Sveti Duh se je ob krstu 
spustil nad Jezusa, da ga je 
poklical k mesijanskemu delovanju ter mu poveril mesijansko poslanstvo. 
Začelo se je nekaj usodno novega. Nekdaj, ko je Mojzes ob izhodu iz Egipta 
pripeljal svoje ljudstvo pod goro Sinaj, se je odprlo nebo in je vsemogočni 
Bog stopil dol, da je sklenil zavezo z izraelskim ljudstvom ter jih s tem 
naredil za izvoljeni narod, za Božje ljudstvo. Podobno je z Jezusovim krstom 
nastalo novozavezno Božje ljudstvo, to smo mi, kristjani. 

Janez je v Jezusu zaslutil »Božjo slavo«, zato mu je bilo nerazumljivo, 
kako da se on, ki je razglašen za Odrešenika (Mesija), meša med to 
množico, ki naj bi jo odreševal. Janez je bil pač otrok svojega časa in si je 
tudi sam predstavljal, da bo Odrešenik prišel kot nekakšna grožnja 
pokvarjenim ljudem, zdaj, ob krstu, pa ugotavlja, da prihaja kot »jagnje«, 
kot nosilec Božje blagovesti, Božjega usmiljenja in odpuščanja, prihaja, »da 
odpre slepim oči, da pripelje jetnike iz zapora, iz ječe tiste, ki sedijo v temi« 
(Iz 42,7), kakor je že davno napovedal prerok Izaija. 

Jezus Kristus, nedolžni, brezgrešni, je stopil v vodo Jordana, da je zaradi 
nas postal  »nosilec greha«. S tem se je zavestno in povsem podredil Božji 
volji. Kajti Božja volja je bila, da Jezus s krstom sprejme nase vse grehe ljudi 
in postane »Božje jagnje, ki odvzema greh sveta« (Jn 1,29).  

Jezusova »slava« torej ni v zunanjem priznanju s strani ljudi, ampak v 
zvestem izpolnjevanju »Božje pravičnosti«,v doslednem izpolnjevanju Božje 
volje. Ta ga vodi na pot z grešniki, na pot, ki ga bo končno pripeljala na križ. 
Toda samo ta pot je odrešilna! Po: J. Kužniku 



Jezusovo prvo oznanilo ni v njegovih 
besedah, temveč v njegovih držah, odnosih, 
dejanjih in dogodkih. 

Prvi dogodek Jezusovega javnega 
delovanja je bil njegov krst v Jordanu. 
Navajajo ga vsi evangelisti. Tega poročila ne 
moremo ovrednotiti le kot produkt teologije 
prvih krščanskih skupnosti, kajti ta zgodba 
prej otežuje vero v Jezusa – Božjega Sina, ki 
jo je prva skupnost oznanjala, kot pa da bi jo 
vzpodbujala.  

Jezus je priznal Janezov krst in se 
pridružil njegovemu eshatološkemu oznanilu: 
»Spreobrnite se, zakaj Božje kraljestvo se je 
približalo« (prim. Mt 3,2). Toda kmalu postane jasno, da Jezus začne 
povsem svojo dejavnost, ki tudi v Janezu v določenih trenutkih, še posebej 
očitno pa ko se znajde v ječi, vzbudi začudenje in negotovost. Pri Janezu 
prihaja Božje kraljestvo kot sodba, pri Jezusu pa prihaja kot znamenje 
Božjega usmiljenja in ljubezni do grešnikov. Njegovo oznanilo je oznanilo 
svobode in veselja, zadnja in končno veljavna ponudba milosti in Božjega 
usmiljenja, medtem ko Janez Krstnik »seže« le do grožnje pogubljenja 
grešnikov.Po: M. Turnšku 
 

V RAZMISLEK 
Smešno, kako lahko je zrušiti Boga na tla in potem preklinjati svet, ker 

gre vse po zlu. 
Smešno, kako hitro verjamemo vse, kar nam pravijo časopisi, toda 

vprašanje je, če verjamemo, kar pravi Sveto pismo. 
Smešno, kako bi vsi radi prišli v nebesa, ne da bi bilo treba verovati, 

misliti, reči ali narediti, kar pravi Sveto pismo. 
Smešno, kako nekateri lahkotno rečejo »Verujem v Boga«, toda sami še 

vedno sledijo hudiču. (Mladi pogosto rečejo: Kdo sploh še veruje v Boga?) 
Smešno, kako lahko pošlješ tisoč šal preko elektronske pošte in se 

razširijo kot požar, kako pa je, ko pošlješ sporočilo, ki govori o Gospodu. 
Ljudje dvakrat premislijo, preden ga pošljejo naprej. 

Smešno, kako grde, krute, vulgarne in prostaške besede, prizori 
prodirajo do nas preko javnih občil, javna diskusija o Jezusu pa je 
prepovedana v šoli, službi, medijih ... 

Smešno, da ko boš enkrat prebral te vrstice, njihove vsebine ne boš 
komentiral z večino svojih prijateljev, znancev, jih ne boš v elektronski 
obliki posredoval večini iz svojega e-adresarja, ker nisi prepričan, ali 
verujejo, ali kaj si bodo mislili o tebi  

Smešno, kako mnogi kristjani z lahkoto gremo v cerkev za Jezusa v 
nedeljo, toda preostale dni v tednu ostajamo skriti, nevidni. 

Smešno, kako sem lahko bolj zaskrbljen, kaj si ljudje mislijo o meni, kot 
kaj Bog misli o meni ... 



BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV: Smo v času božičnih blagoslovov vaših 
domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno 
drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priseli, povprašajte, če želi 
blagoslov doma. V blokih bo blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih 
blagoslovih je tudi letos namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. Bog 
vam povrni za vaš dar. Razpored preostalih blagoslovov je sledeč: 
nedelja 12.1.: ob 11.30 - Sončna ul., Murnova ul., Vegova ul, Cvetlična ul.,  
                                        Gallusova ul., Ul. na livado 
ponedeljek 13.1: ob 9.00 – Sv. Rok, Predenca,  Zgornji Štomašek, Brecljevo  
torek 14.1.: ob 9.00 – Bobovo, Preloge 
Blagoslovi po blokih: po dogovoru, prosim za prijavo, 041 265 740, župnik 
 
VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 20. januarja. 
Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. 
Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke 
prinesejo k cerkvenim jaslicam. 
 
NAŠI RAJNI: Umrl je Ivan Sovinc iz Male Pristave. Pogreban sveta maša in 
pogreb bo jutri, v ponedeljek, ob 15. uri. Spomnimo se rajnega v molitvi. 
 
MINISTRANTSKO SREČANJE: V sredo ob 17. uri, vabljeni ministranti na 
ministrantsko srečanje. 
 
MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV  
V sredo ob 19.30. uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k 
Štefki Šolinc na Belo. 
 
GOD SVETEGA ANTONA: V petek je god sv. Antona Puščavnika. Sveta maša 
bo pri sv. Roku ob 9. uri, z blagoslovom mesnin. 
 
VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Obnova župnijske cerkve je v teku. Veliko 
dela je že narejenega, nekaj ga je še pred nami. Na vse vas, tako kot do 
sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju 
finančnih sredstev. Tudi vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, je 
namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na 
TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in 
pomoč. Preteklo nedeljo ste za obnovo cerkve darovali 1.495,10 €. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV 
V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz 
Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin. 
 



NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 
Ponedeljek 
13.1.2020 

sv. Hilarij 
škof 

8.00 v dober namen 

Torek 
14.1.2020 

sv. Rajmund 
Penjafortski 

8.00 v zahvalo   
 

Sreda 
15.1.2020 

sv. Odon 
prior 

8.00 za † Marijo Škorjak 

Četrtek 
16.1.2020 

sv. Honorad 
škof 

17.30 
 

18.00 

molitev za duhovne poklice pred 
Najsvetejšim 
za † Jožefa Bračko 
za † Heleno in Slavkota Pogelšek, 
stare starše Habot in Pogelšek 

Petek 
17.1.2020 

sv. Anton 
puščavnik 

9.00 
sv. 
Rok 
 

 

18.00 

za † Antona in Antonijo Grobelšek, 
Marijo Šket, starše Perkovič, brata 
Edota, Stankota, Bertija Tratnik, 
Jožeta in Amalijo Vosner 
za † Rudolfa Zidar 
za † Ivana Sovinc, 8.dan 
za † Terezijo Herček 

Sobota 
18.1.2020 

sv. Marjeta 
Ogrska 

kneginja 

18.00 za † Franca in Marijo Pondelak, 
družine Klenovšek, Kolar in 
Kojterer 
za † Jožeta (obl) in Jožefo Strašek 
za † Marico (obl), Ivana in Milko 
Skale (obl) 

Nedelja 
19.1.2020 

2. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Makarij 

Aleksandrijski  
opat 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.15 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Jožeta in Cilko Vrečko, Jožeta, 
Nežo in Marico Vrečko 
za † Nežo in Ivana Verk 
za † Johana Čakš (obl), starše Čuješ 
in sorodnike 
za † Angelo Kovač, 30. dan 
za † dva Antona in Julijano 
Anderluh 
za † Nežiko, Viktorja, Tomaža 
Ojsteršek, Viktorja Lončar, rodbino 
Remus 
za † Ano Pekošak, 30. dan 
za † Ano Anderluh, 8. dan 
za † starše Jagodič (obl), Antona 
Jagodič, družino Hlupič 
za † Franca Sovič, Antona in Marijo 
Gajšek 

www.zupnija.smarje.com;Izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.zupnija.smarje.com/

