
MARTINOVA LILIJANEDELJA, 7.1., JEZUSOV KRST
7.00:  živi in + farani
         + Anika VODIŠEK, 1. obl.
9.00: + Leopold BREČKO, obl.
              na čast  Bogu in Materi Božji za zdravje v družini in srečno zadnjo uro
10.30: + Ana VODIŠEK, 14. obl., in mož Peter, 13. obl.
           + Sandi ZALOKAR
PONEDELJEK, 8.1., sv. Erhard, škof
7.30: za modrost srca
          + Justina STARC, 8. dan
          + Zvonko PLAHUTA
          + Martin ZAVŠEK
TOREK, 9.1., sv. Pij IX., papež
18.00: + Blaž LOKOŠEK 
           + Janez HABE
            + Vinko KRAŠOVC
SREDA, 10.1., sv. Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj
7.30: +Rozalija, Franc KLEZIN, Alojzija in Franc GUNZEK 
         + Ana HRASTNIK
         + Ana KOLŠEK
ČETRTEK, 11.1., sv. Pavlin Oglejski, škof
18.00: + Andrej ŠIBILA, 4. obl.
           + Terezija PADER, 1. obl.   //18.30: srečanje Alfa 

PETEK, 12.1., sv. Tatjana, mučenka
7.30: + Tea BOLARIČ
18.00: + Franc PRAŽNIKAR, starši Ana in Mirko KRAJNC
            + Marija MLAKAR
SOBOTA, 13.1., sv. Hilarij, škof, cerkveni učitelj
18.00: + Marjan KURAT, 22. obl., in Terezija
           + Janez, Marija PUŠNIK, stari starši, brat Jože in Ivek
2. NEDELJA MED LETOM, 14.1. 
7.00: živi in + farani
          + iz družin JUH, TROBIŠ in LENHART
9.00: v zahvalo 
          + Vinko in Jože ŽELEZNIK
10.30: + Jože ROZMAN in Janez KUMER
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Zakaj Cerkev vztraja pri praksi krščevanja otrok?
Cerkev od starih časov vztraja pri krstu otrok. Za to obstaja razlog: 
preden se mi odločimo za Boga, se je Bog odločil za nas. Krst je 
torej milost, nedolgovan dar Boga, ki nas brezpogojno sprejema. 
Verni starši, ki hočejo za svojega otroka najboljše, hočejo tudi krst, 
ki bo otroka rešil vpliva izvirnega greha in oblasti smrti. Krst otrok 
predpostavlja, da bodo krščanski starši krščenca uvajali v vero. 
Krivica je iz napačno razumljene liberalnosti otroku kratiti 
krst. Kot otroku ne moremo kratiti ljubezni, da se pozneje sam 
odloči za ljubezen, tako bi bilo krivično, če bi verni starši svoje-
mu otroku kratili Božjo milost v krstu. Kot je vsak človek rojen s 
sposobnostjo govora, govoriti pa se mora naučiti, tako je tudi vsak 
človek rojen s sposobnostjo verovanja, vero pa mora spoznati. Seve-
da krsta ne moremo nikomur vsiliti. Kdor je prejel krst kot ma-
jhen otrok, ga mora pozneje v življenju 'ratificirati' to pomeni: 
treba gaje sprejeti, mu izreči svoj 'da', da postane rodoviten.
- - - - - - - -

V tednu od 8.do 13.januarja je reden verouk 

Začenjamo s tečajem Alfa

Kako poteka? 
Tečaj Alfa je sestavljen iz dvanajstih večerov. Vsak 
večer na tečaju vključuje čas za prigrizek in klepet, 
petje, predavanje in sproščen pogovor v majhnih sku-
pinah. Tečaj vključuje možnost skupnega vikenda.

Komu je tečaj Alfa namenjen?
Tečaj je primeren za vsakogar, prilagojen pa je za:
- tiste, ki iščejo odgovore na življenjska vprašanja, 
- tiste, ki ne hodijo redno v cerkev, a želijo spoznati 
krščansko vero na svež in zanimiv način, 
- nove kristjane, 
- tiste, ki ne poznajo krščanstva, 
- tiste, ki želijo poglobiti osnove vere. 

Kakšna je cena? 
Tečaj Alfa je brezplačen. Veseli bomo prostovoljnih 
prispevkov za hrano.

Predvideno prvo srečanje je v četrtek, 11. janu-
arja 2018, ob 18.30.  Za termine nadalnjih srečanj se 
bomo dogovorili na prvem srečanju. 



Vsebina minulih praznikov preko pesmi v brevirju
        Duhovniki in diakoni običajno poleg osebne molitve, rožnega 
venca, svete maše in krajših dnevnih molitev, redno molijo tudi 
t. i. molitev brevirja. Brevr je razdeljen na pet različnih molitev: 
bogoslužno branje, hvalnice, dnevna molitvena ura, večernice in 
sklepna molitvena ura. Vse molitve se moli ob različnih delih dneva, 
da se tako lahko duhovnik čez dan za hip ustavi, obrne na Boga in 
Njemu posveti delo, ki ga takrat opravlja. Vsak del molitve brevirja 
se začne s himno, pesmijo, ki pa ima ob godovih pomembnejših 
svetnikov ali praznikov še posebno lep in pomenljiv pomen. Sloves-
ni praznik Gospodovega razglašenja, ki smo ga obhajali 6. januarja in 
nedelja Jezusovega krsta imata v brevirju prav tako lepi in sporočilni 
začetni himni, ki nam lahko vsem pomagata, da se še dodatnejše 
poglobimo v vsebino skrivnosti Jezusovega razglašenja in krsta. 

Tudi ti lahko kot trije modri v vsak- danu iščeš Kritusa! Kje je?
Kdaj sem bil krščen? Ali vsaj malo praznujem krstni dan? 

JEZUSOV KRST
Kot luč je Jezus zasijal

in vsem je rešenik postal,
zato vsi narodi zemljé

ga z vdano pesmijo slavé.

Ko trideset preživel let
kot človek je na zemlji že,

je prosil Janeza za krst,
čeprav je vseh bil grehov prost.

Presrečni Janez brani se,
da on bi krstil Kristusa,

saj Jagnje s svojo bo krvjo
izmilo krivdo vseh ljudi.

Z neba je pričal Oče sam
za Sina svojega – Boga,
ožaril ga je Sveti Duh,

delivec vzvišenih darov.

Naj, Kristus, te ves svet slavi,
življenje in resnica si,
Očeta glas in sij Duha

potrdil to je iz neba. Amen.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Kdorkoli iščeš Kristusa,

povzdigni kvišku svoj pogled,
zagledal tam boš znamenje,

svit veličastva Božjega.

Od vzhoda, kjer je luč doma,
kjer sonce vzhaja dan na dan,

so trije modri k nam prišli,
kot vodil jih je zvezde sij.

Le kdo tako mogočen je,
se modri zdaj sprašujejo,
da mu pokorne zvezde so
in služi vzvišeno nebo?

To kralj je narodov sveta,
kralj judovskega naroda,
o njem obljubo Abraham
prejel je in ves rod njegov.

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki ljudstvom razodevaš se,

z Očetom, Duhom vzvišenim
od vekomaj do vekomaj. Amen.

Razmišljanje Papeža Benedikta XVI. 
o treh modrih, ki so šli za zvezdo

 “Danes obhajamo praznik Gospodovega 
razglašenja, ko se je Gospod razodel narodom vsega 
sveta, ki so jih zastopali Modri, ki so prišli z Vzhoda, 
da bi se poklonili judovskemu Kralju. Ko so opazova-
li nebeške pojave, so ti skrivnostni možje videli, da je 
vzšla nova zvezda. Potem ko so bili preko starodavnih 
prerokb poučeni, je bila zvezda za njih znamenje, da se 
je rodil Mesija, Davidov potomec (prim. Mt 2,1-12). Od 
trenutka, ko se je Kristusova luč pojavila, ne neha 
več privlačiti k sebi ljudi, ki jih ima 'Bog rad' (Lk 
2,14) iz vsakega jezika, ljudstva in kulture. Moč Svete-
ga Duha spodbuja srce in razum k iskanju resnice, le-
pote, pravičnosti in miru. O tem je sveti Janez Pavel 
II. zapisal v okrožnici Fides et ratio (Vera in razum): 
»Človek je na poti raziskovanja, ki je, človeško gleda-
no, brez konca: na poti iskanja resnice in osebe, ki bi ji 
bilo mogoče zaupati« (Vera in razum, CD 80,30). Mo-
dri so obe te resničnosti našli v betlehemskem Otroku.
Možje in žene vsake generacije potrebujejo pri svo-
jem romanju smer: kateri zvezdi naj sledimo? Potem 
ko je »obstala nad krajem, kjer je bilo dete« (Mt 2,9) je 
zvezda, ki je vodila Modre, opravila svojo vlogo, toda 
njena duhovna luč je za vedno ostala navzoča v besedah 
Evangelija, ki je še tudi danes sposoben voditi vsake-
ga človeka k Jezusu. Ta ista beseda, ki ni nič drugega 
kot odsev Kristusa, pravega Boga in pravega človeka, 
vplivno odmeva preko Cerkve v vsaki duši, ki jo je 
voljna sprejeti. Tako tudi Cerkev pravzaprav oprav-
lja za človeštvo poslanstvo zvezde. Nekaj podobnega 
bi lahko rekli za vsakega kristjana, ki je poklican razs-
vetljevati korake sobratom  z besedo in življenjskim 
zgledom. Kako pomembno je, da smo mi kristjani zvesti 
svoji poklicanosti. Vsak resničen vernik je vedno 
na poti svoje vere, a istočasno lahko s svojo majh-
no luč, ki jo nosi  v sebi, pomaga tistemu, ki je ob 
njem ter se morda muči najti pot, ki vodi h Kristusu.
Če se ponovno vrnemo k zvezdi. Kakšne vrste zvez-
do so videli Modri in ji sledili? Nadaljevati moramo 
pri dejstvu, da so ti možje iskali Božje sledi. Trudili 
so se prebrati Božji podpis v stvarstvu. Vedeli so, da 

»nebesa pripovedujejo o Božji slavi« (Ps 19,2) ter bili 
prepričani, da lahko Boga zaslutimo v stvarstvu. Če 
bomo tudi mi imeli takšen pogled, bomo videli, da 
On, ki je ustvaril svet, On, ki se je rodil v betlehem-
ski votlini ter On, ki še vedno biva med nami po 
sveti evharistiji, je isti živi Bog, ki nas nagovarja, 
nas ljubi ter nas želi pripeljati v večno življenje.”

O Jezusovem in našem krstu
Ob Jezusovem krstu v Jordanu, so se odprla Nebesa 
in Jezus je videl Duha, ki se je spuščal nadenj kakor 
golob. Vsi pa so iz nebes zaslišali močan glas: »Ti si 
moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Mr 1,11) 
Prav isto je ob našem krstu klical Bog za vsakega izmed 
nas. Npr. Peter! Ti si moj ljubljeni sin, nad katerim imam 
veselje. S pomočjo Youcata, katekizma za mlade, vsi 
skupaj obnovimo, kaj vse velikega se pri krstu zgodi.

Kaj je krst?
Krst je pot iz kraljestva smrti v življenje; vhodna vra-
ta v Cerkev in začetek trajnega občestva z Bogom. 
Krst je osnovni ZAKRAMENT in pogoj za vse dru-
ge zakramente. Združi nas z Jezusom Kristusom, 
vključi nas v njegovo odrešilno umiranje na križu, 
s tem nas osvobodi oblasti greha in nam omogoči 
vstajenje v življenje brez konca. Ker je krst za-
veza z Bogom: ga mora človek potrditi s svojim ‘da’. 

Kaj se zgodi pri krstu?
V krstu postanemo udje Kristusovega telesa, bratje 
in sestre našega Odrešenika in Božji otroci. Rešeni 
smo greha, iztrgani smrti in smo odtlej določeni za 
življenje v veselju odrešenih. Biti krščen pomeni: 
moja osebna življenjska zgodovina se potopi v tok 
Božje ljubezni. »Naše življenje,« pravi papež Bene-
dikt XVI., »pripada Kristusu, in ne več nam samim 
(...) On nas spremlja, celo sprejme nas v svojo ljube-
zen, zato smo osvobojeni strahu. On nas objema in nas 
nosi, kamor koli že gremo on, kije življenje samo.« 
Zakaj naj bi kristjani pri krstu izbirali imena znanih 

svetnikov? 
Boljših vzornikov od svetnikov ni in boljših 
pomočnikov tudi ne. Če je moj zavetnik svetnik, imam 
prijatelja pri Bogu. 


